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ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก (Child Rights Connect)

องค์กรเครือข่ายสทิธิเดก็ (Child Rights Connect) คอืองค์กรอสิระทีม่ไิด้มุง่หวงัผลก�าไร ซึง่ได้รบัการก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2526 

เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นเครือข่ายเฉพาะกาลเพื่อยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทันทีที่อนุสัญญาดังกล่าวผ่านการรับรองแล้ว 

องค์กรเครอืข่ายเฉพาะกาลดังกล่าวกเ็ปลีย่นสถานะเป็นพนัธมติรเชิงยทุธศาสตร์กบัองค์การยนูเิซฟ ในคณะกรรมการว่าด้วยสทิธิเดก็ 

ปัจจุบันองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก เป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการปกป้องสิทธิเด็กที่ใหญ่ที่สุด 

โดยมีองค์กรสมาชิกภายใต้เครือข่ายกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อดูแลเด็ก ๆ ในราว 185 ประเทศทั่วโลก 

องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก เป็นช่องทางให้บรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงเด็กอื่น ๆ ด้วย สามารถ

เปล่งเสยีงพดูแสดงความคดิเหน็เป็นหนึง่เดยีวในประชาคมระหว่างประเทศ เพือ่เป็นพลงัทีเ่ข้มแขง็ข้ึน ในการผลกัดนัการตดัสนิใจ 

หรือนโยบายต่าง ๆ ทางการเมือง

https://childrightsconnect.org
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International Service for Human Rights; Cecilia Jimenez-Damary, UN Special Rapporteur on the Human 
Rights of Internally Displaced Persons; Isabelle Kolebinov, Research and Policy Officer, Child Rights 
International Network; Viviana Krsticevic, Executive Director, Center for Justice and International Law; 
Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders; Najat Maalla Mjid, 
Special Representative of the Secretary General on violence against children,and her Office; Andrea 
Márquez Guzmán, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Benyam Dawit Mezmur, 
Member of the Committee on the Rights of the Child; Orest Nowosad, Chief Groups in Focus Section, 
Human Rights Treaty Bodies Branch, Office of the High Commissioner for Human Rights, and the 
Secretariat of the Committeeon the Rights of the Child; Mikiko Otani, Member of the Committee on 
the Rights of the Child; Luis Pedernera, Chairperson of the Committee on the Rights of the Child;Plan 
International; Vasilka Sancin, Member of the Human Rights Committee; Save the Children International 
and Save the Children Sweden; Ann Skelton, Member of the Committee on the Rights of the Child; 
Katarina Skoko, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth; The Fund for Global Human Rights; 
John Tobin, Professor Melbourne Law School, University of Melbourne; Clément Nyaletsossi Voule, 
Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association; Stefan Wellauer, 
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Associate Human Rights Officer, Mandate of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of 
Peaceful Assembly and of Association; Adriana Zarraluqui, Human Rights Officer, Special Procedures 
Mandate on Human Rights Defenders, United Nations Office of the High Commissioner for Human 
Rights.

องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ลอรา ลันดี (Professor Laura 
Lundy) ผู้อ�านวยการร่วมของศูนย์เพื่อสิทธิเด็ก แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แห่งเบลฟาสต์ (Co-Director of 
the Centre for Children’s Rights at Queen’s University Belfast) ในสหราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษในฐานะพันธมิตรที่นับถือเช่ือใจและร่วมงานกันมายาวนาน ที่กรุณาเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ในการเขียนร่างเอกสารฉบับนี้

องค์กรเครอืข่ายสทิธิเดก็ขอขอบพระคุณทมีเจ้าหน้าทีข่ององค์กรเครอืข่ายสทิธิเด็กเป็นพเิศษเช่นกนั
ทีช่่วยสนบัสนนุการวางแผน จดัท�า และจดัพมิพ์เอกสารแนะน�าเชงิปฏบิตักิารฉบบันี ้ซ่ึงได้แก่ อิลาเรีย เพาลซัซี 
(Ilaria Paolazzi) และแอ็กเนส กราเซีย (Agnes Gracia) ตลอดจน เอมมา กรินดุลิส (Emma Grindulis) 
และ โอลิเวยีร โซลาร ี(Olivia Solari) ทีช่่วยสนบัสนนุด้านข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก และช่วยสนบัสนนุ
การปรึกษาหารือออนไลน์ อีกทั้งขอขอบพระคุณ เอมมา กรินดุลิส (Emma Grindulis) และมิเชลล์ 
เทมเพลิตนั (Michelle Templeton) ท่ีช่วยสนบัสนนุทมีทีป่รกึษาด้านเดก็ของเครอืข่ายสิทธเิด็ก (Children’s 
Advisory Team of Child Rights Connect)

องค์กรเครอืข่ายสทิธเิดก็ขอแสดงความขอบคณุอย่างจรงิใจเช่นกนัต่อ เอว ีเฮร์ิด (EVie Heard) และ
เจ้าหน้าที่ฝึกงาน ซึ่งได้แก่ เซลลา ลิมโพ (Cella Limpo) และ เอมานูเอลา อาเบ (Emanuela Abe) 
ที่ช่วยสนับสนุนด้านการวิจัย และการปรึกษาหารือออนไลน์

ท้ายท่ีสุดนี้ เครือข่ายสิทธิเด็กขอแสดงความขอบพระคุณต่อผุ้สนับสนุนทางการเงินที่สนับสนุน
การจัดพิมพ์เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จนส�าเร็จลุล่วงเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์
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ค�าย่อ

CHRD เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (Child Human Rights Defender)

CRC อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

CRIA การประเมินผลกระทบที่มีต่อสิทธิเด็ก (Children’s Rights Impact Assessment)

CRPD อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

HRD นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) 

ICCPR กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights)

NHRI คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution)

OHCHR ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน 
(Office of the High Commissioner for Human Rights)

OPIC พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional 
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications 
Procedure) 

OSCE/ODIHR ส�านกังานสถาบันประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชนภายใต้องค์การว่าด้วยความมัน่คง และความร่วมมอื
ในยุโรป (Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization 
for Security and Cooperation in Europe)

SRSG VAC ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก 
(Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children)

SRSG CAAC ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านเด็กและความขัดกันทางอาวุธ 
(Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict)

The Committee คณะกรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child)

The Declaration or 
DHRD

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน) (The United Nations Declaration on the 
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote 
and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms)

The Special 
Rapporteur

ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(Special Rapporteur on the situation of human rights defenders)

UN องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

UPR การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Periodic Review)
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ค�าน�า
คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้เปิดการประชุมหารือทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ที่ส�านักงาน

สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประเด็น “การปกป้องคุ้มครองและการยกระดับ
ความเข้มแขง็ของเดก็ในบทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน” เป็นวาระหลกัของการประชมุ ในปีของการประชมุ
ดังกล่าว ตรงกับวาระครบรอบ 20 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีการบันทึกว่าได้เคยมีการประชุมในประเด็นนี้มาก่อนแต่อย่างใด

ในช่วงเตรียมการส�าหรับการประชุมหารือทั่วไปดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ประสาน
การท�างานร่วมกับ ไมเคิล ฟอร์สต์ (Mr. Michel Forst) ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก และกลุ่มผู้แทนเด็กจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกที่เตรียมเข้าร่วม
การประชุมหารือดังกล่าว คร้ังนั้นถือเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการสิทธิเด็กได้รับฟังเก่ียวกับเด็กผู้ปกป้อง
สทิธมินษุยชน นับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาส�าหรับคณะกรรมการสทิธิเดก็แล้ว เดก็ ๆ ท่ีต่อสูเ้พือ่สทิธิของพวกเขา 
คือ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นการปรับแก้ความละเลยทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก
วัยต�่ากว่า 18 ปี ซ่ึงปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพวกเขาไม่เคยถูกใส่ใจพิจารณาว่า
เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิในบทบาทดังกล่าว

การประชุมหารือดังกล่าว ตลอดจนการด�าเนินการต่าง ๆ ภายหลังจากนั้นจึงถือเป็นความร่วมแรง
ร่วมใจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ 
องค์กรพัฒนาเอกชน บรรดานักวิชาการ เด็ก ๆ และฝ่ายผู้แทนรายงานพิเศษด้านสิทธิเด็กของคณะ
กรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การรัฐอเมริกัน (Inter-American Commission for Human 
Rights) ซึ่งเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบทบาทของบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับ
ความสนใจจากทุกฝ่ายมากขึ้น

เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ รวบรวมการทบทวนต่าง ๆ และเป็นผลงานจากกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน จงึถอืเป็นเอกสารส�าคญัทีผู่อ่้านจะได้เรยีนรูข้้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในภูมภิาคต่าง ๆ ท่ัวโลก เดก็ ๆ ได้รวมพลงัขับเคลือ่นอย่างจรงิจังและทุม่เทในการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การขับเคลือ่นต่อต้านรฐับาลเผดจ็การทีปิ่ดกัน้สทิธแิละเสรีภาพของประชาชน การขบัเคลือ่น
ในการแก้ปัญหาโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาที่ผู ้ใหญ่ก่อขึ้น และก�าลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็ก ๆ 
ดังนั้นพวกเราจะต้องเริ่มใส่ใจและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่ว่าการสนองตอบต่าง ๆ จะได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของเด็ก



เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการ

xi

พลงังาน ความคดิสร้างสรรค์ ความชืน่ชมยนิด ีและความมุ่งม่ันทีเ่ดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชน แสดงออก
ในกจิกรรมการเคลือ่นไหวต่าง ๆ เป็นสิง่กระตุน้ให้ฝ่ายผูใ้หญ่เร่งด�าเนนิการต่าง ๆ ทีย่อมรบับทบาทของเดก็
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างเงื่อนไขบรรยากาศต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับความเข้มแข็งในการด�าเนิน
บทบาทดงักล่าวของพวกเขาให้ส�าเรจ็ลลุ่วงอย่างปลอดภยั กล่าวคอื ผูใ้หญ่และสถาบนัต่าง ๆ จะต้องเคารพ
ในบทบาทผู้น�าในการต่อสูด้้านสทิธมินษุยชนของเดก็ ให้การสนบัสนนุและยกระดบัความเข้มแข็งในบทบาท
ดังกล่าวของพวกเขา

หลุยส์ เปเดอร์เนรา (Luis Pedernera)
ประธาน 
คณะกรรมการสิทธิเด็ก
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ค�าปรารภ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคนแรกที่ข้าพเจ้ารู้จัก คือเด็กชายอิกบาล มาซีห์ (Iqbal Masih) 

เด็กชายตัวน้อยแต่สร้างความประทบัใจให้แก่ข้าพเจ้าอย่างยิง่ใหญ่ อกิบาลถกูขายเป็นแรงงานบงัคับให้กบั
โรงงานผลติพรมแห่งหนึง่ในปากสีถาน เนือ่งจากบดิามารดาของเขาค้างช�าระหนีจ้�านวนเทยีบเท่า 6 ดอลลาร์
สหรัฐกับเจ้าของโรงงาน อิกบาลหลบหนีออกจากโรงงานเมื่ออายุ 10 ขวบ หลังจากได้ยินข่าวว่า ศาลฎีกา
ในปากีสถานประกาศให้แรงงานบังคับเป็นแรงงานผิดกฎหมาย อิกบาลได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร
ต่อต้านแรงงานบังคับ และมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียน ต่อมาอิกบาลได้กลายเป็นผู้รณรงค์ต่อต้าน
แรงงานบังคับที่เป็นเด็ก เขาได้เล่าเรื่องราวของตนเองโดยย้อนความหลังถึงความโหดร้ายทารุณที่เขาและ
แรงงานบงัคบัเดก็รายอ่ืน ๆ ประสบจากความเคลือ่นไหวดงักล่าวท�าให้อกิบาลเริม่ถกูข่มขูเ่อาชวีติจากกลุม่
บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัโรงงานผลติพรมในปากสีถานแห่งนัน้ และในทีส่ดุเขาถกูยงิเสยีชวีติด้วยวยัเพียง 12 ปี 
แต่ถึงกระนั้นเด็กชายอิกบาลสามารถช่วยปลดปล่อยเพื่อน ๆ เด็กของเขาเป็นอิสระจากความเป็นแรงงาน
บังคับได้ถึง 3,000 คน

ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ที่เด็ก ๆ ที่เป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างอิกบาลควรจะได้รับการยอมรับ
มากขึ้นจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ประชาคมระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม 
บรรดานกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นผูใ้หญ่และครอบครวัของพวกเขา ตราบใดทีเ่ป็นเดก็ไม่ว่าจะเป็นเดก็
ชายหรือเด็กหญิงที่ได้แสดงบทบาทด้วยสันติวิธีในการปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล ตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เด็กเหล่านี้คือ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงเวลาแล้วที่บรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะออกจากขอบมุมมาอยู่
ใจกลางของกระบวนการขับเคลื่อน จากการที่พวกเขาได้เป็นแกนกลางในพลังขับเคลื่อนบทบาทของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลาหลายปี

การท�างานร่วมกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับพวกเราบางคน ส�าหรับ
คนอืน่ ๆ  เดก็ทีด่�าเนนิบทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนอาจจะได้รบัความสนใจเพยีงเลก็น้อยโดยองค์กร 
สถาบัน หรือแม้แต่กลุ่มพลังเคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งก็ยังคงใช้มุมมองแบบผู้ใหญ่ในการนี้

เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน” ซึ่งพัฒนาโดยองค์กร
เครือข่ายสิทธิเด็กฉบับน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่คาดหวังว่าจะใช้สนับสนุนการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ 
ในระดับชาติตามพันธกรณีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และที่ส�าคัญจ�าเป็นต้องด�าเนินการร่วมกับเด็ก ๆ เองด้วย

เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัตกิารฉบับน้ียงัเป็นข้อแนะน�าทีช่ดัเจนส�าหรบัภาครฐั องค์กรภาคประชาสงัคม 
และกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ถึงการรับรู้ การปกป้องคุ้มครอง และการยกระดับความเข้มแข็ง
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้เด็กเหล่านั้นด�าเนินบทบาทได้อย่างปลอดภัย 
ในส่วนของเด็กเองนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับที่เป็นมิตรหรือ
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เหมาะส�าหรับเด็ก ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดท�าโดยทีมที่ปรึกษาด้านเด็กขององค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กได้ใน
อนาคตด้วย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิทธิของพวกเขาในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ๆ กับบรรดาผู้มีอ�านาจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

ยิ่งกว่านั้น เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วน รวมถึงภารกิจของข้าพเจ้า 
มส่ีวนร่วมกบัเดก็ผู้ปกป้องสทิธมินษุยชนมากขึน้ และให้การสนบัสนนุกจิกรรมของพวกเขาหล่านัน้ได้ดขีึน้ 
โดยส่วนตวัของข้าพเจ้า ในฐานะผูแ้ทนรายงานพเิศษด้านสถานการณ์ของนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน ข้าพเจ้า
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะให้ความส�าคัญกับกรณีทีเ่ดก็ตกอยูใ่นความเส่ียงจากภยัอนัตรายต่าง ๆ จากการด�าเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน

แมรี ลอว์เลอร์ (Mary Lawlor)
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(Special Rapporteur on the situation of human rights defenders)
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1. บทน�า

“เดก็ ๆ แสดงบทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนอยูแ่ลว้ แตด่เูหมอืนวา่ 
พวกผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่ใจให้ความส�าคัญต่อกิจกรรม ประสบการณ์ 
ผลงาน การส่งเสียง ความจ�าเป็น และความท้าทาย ของพวกเขา”

มิกิโกะ โอตานิ (Mikiko Otani) สมาชิกคณะกรรมการสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติ1

เด็กคือผู้ทรงสิทธิ ผู้เรียกร้อง และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (HRD) เด็กในทุก ๆ ประเทศและทุก ๆ 
ภูมิภาคต่างตื่นตัวลุกข้ึนเพ่ือปกป้องสิทธิของเด็กและสิทธิมนุษยชน เด็ก ๆ ที่แสดงบทบาทของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนก�าลังสร้างความเข้าใจไปทั่วโลกเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิเด็ก 
(The Committee) ซึง่รบัรูถ้งึการแสดงออกดงักล่าว และความท้าทายต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะพเิศษทีเ่ดก็เหล่าน้ัน
อาจต้องเผชิญ จึงได้เน้นให้ความส�าคัญต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเหล่าน้ันท่ีด�าเนินบทบาท
เป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (CHRD)2 ในการประชุมหารือของคณะกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมในวันนั้น และจากการปรึกษาหารือระดับโลกกับเด็ก ๆ3 ได้น�าเสนอข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวของเด็กที่ก�าลังแสดงออกในหลายช่องทางเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ตลอดจนการกล้า
วิพากษ์วิจารณ์แบบแผนและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และการยืนกรานท่ีจะผลักดันให้
เสียงเรียกร้องของพวกเขาได้รับความสนใจ ที่ประชุมในวันนั้นยังได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่เด่นชัดหลาย
ประการที่เด็กเหล่านั้นเผชิญจากการด�าเนินบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กระบวนภาพของ
ความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเด็กนักกิจกรรมเหล่านั้นเผชิญ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร 
ซ่ึงรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา การไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากผู้ใหญ่ 
การถูกละเมิดทั้งทางกายและวาจา และการถูกคุกคามทั้งช่องทางออนไลน์และนอกระบบออนไลน์ 
อีกทั้งยังถูกขัดขวางจากครอบครัวของพวกเขา กลุ่มผู้อาวุโสกว่า สถานศึกษา หรือต�ารวจ ตลอดจน
การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งสนับสนุน หรือแหล่งการชดเชยเยียวยาที่เห็นผล ถึงแม้บรรดา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผู้ใหญ่ก็เผชิญอุปสรรค หรือความท้าทายเฉกเช่นพวกเขาในบางประการ 
แต่เดก็มสีทิธมินุษยชนอนัชอบธรรมเพิม่เตมิ ซึง่สทิธเิพิม่เตมิเฉพาะนีไ้ด้ถกูระบไุว้อย่างชัดเจนในอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)4และพิธีสารเลือกรับ5ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกหลายฉบับ บทบาทที่พวก
เขาแสดงออกเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องหรือตรงกับสิทธิพิเศษที่ระบุในข้อตกลง
สากลดังกล่าว 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่างสากล หรือ
ทีม่กัเรยีกกันย่อ ๆ ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสทิธมินษุยชน (DHRD)6 ตลอดจนเอกสารแสดงข้อคดิ
เห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง7ล้วนครอบคลุมทุกคนซึ่งหมายรวมถึงเด็กด้วย ปฏิญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุเพิ่ม
สิทธิใหม่ใด ๆ เพียงแต่อ้างถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้น�าไปประยุกต์
ใช้กับบทบาทและสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ง่ายขึ้น ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 



สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

2

บทน�ำ

และบทบญัญัตเิฉพาะกาลต่าง ๆ ส�าหรบัเดก็ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลงระหว่างประเทศอืน่ ๆ เช่น อนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)8 จึงล้วนมีความส�าคัญที่จะน�ามาใช้ในการตีความปฏิญญาสากลว่าด้วย
นกัปกป้องสทิธมินษุยชน และอนมุตัใิห้เข้ากบักฎหมาย นโยบาย และข้อปฏบิตัริะดบัชาตใิห้มคีวามเหมาะ
สมและมีประสิทธิผลส�าหรับเด็ก ในท�านองเดียวกัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
กรอบกฎหมายทีเ่กดิจากปฏญิญาฉบบันีถ้อืเป็นเครอืงมอืซึง่มลีกัษณะเฉพาะทีช่่วยยกระดบัการปฏบิตัติาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในระดับประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่เชื่อมโยงกับการท�าให้สิทธิของบรรดา
เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนได้รบัความสนใจรบัฟังมากขึน้ รวมถงึสิทธพิลเมืองและสทิธทิางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม ถงึแม้ทีผ่่านมาจะมคีวามพยายามในเบือ้งต้นทีจ่ะรวมสทิธขิองเดก็เข้าไว้ในกรอบกฎหมายระดบัชาติ
ต่าง ๆ ทีว่่าด้วยการปกป้อง และการยกระดบับทบาทนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน แต่ยังคงมีช่องว่างในประเดน็
ส�าคัญ ๆ ในกรอบกฎหมายต่าง ๆ ส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกรอบกฎหมายอื่น ๆ 

ดังนั้น จุดประสงค์ของเอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ก็เพ่ือใช้ประกอบกับข้อแนะน�า และ
ข้อเสนอแนะที่ใช้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผนวกเพ่ิมด้วยสิทธิของ 
เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนและเน้นเป็นพเิศษในข้อแนะน�าทีเ่ก่ียวกบัสทิธเิดก็ เอกสารแนะน�าเชงิปฏบิตัิ
การฉบับนี้เสนอแนวทางที่ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรด�าเนินการเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่า เด็ก ๆ จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งได้ยกระดับบทบาท
ดังกล่าวให้เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของตนเอง และไม่ถูกจ�ากัดสิทธิดังกล่าวโดย
ไม่จ�าเป็นหรอืไม่สมควร เอกสารแนะน�าเชงิปฏบิตักิารฉบบันีค้รอบคลมุถงึข้อเสนอแนะในการประชมุทัว่ไป
เมือ่ปี พ.ศ. 25619 ตลอดจนขอ้มูลที่ได้จากประสบการณต์รงของเดก็ และความคิดเห็นของเด็กในประเด็น
ที่พวกเขาคิดว่าจะช่วยสนับสนุนบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ของพวกเขา (ประเด็นดังกล่าวถูกระบุ
ไว้ว่าได้มาจากความคดิเหน็ของเด็ก)10 เนือ้หาของเอกสาร แนะน�าเชงิปฏิบตักิารฉบบัน้ียงัได้จากการประมวล
ข้อมูลความรู้ที่ได้จากคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ11 นอกจากนี้แล้ว ทีมที่ปรึกษา
ด้านเด็กขององค์กรเครอืข่ายสทิธเิด็ก ยงัอยูร่ะหว่างการปรบัเนือ้หาของเอกสารแนะน�าเชงิปฏิบตักิารฉบบั
นี้ให้เป็นฉบับที่เหมาะหรือเป็นมิตรกับเด็กด้วย

อะไรคือความแตกต่างของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (CHRDs)

ในฐานะมนษุย์เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ ๆ เดก็จงึมสีทิธมินษุยชน รวมถงึสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
เช่นเดียวกับบรรดาผู้ใหญ่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกันที่
เด็กอาจเผชิญในการมีและใช้สิทธิของพวกเขา และในบริบทที่แตกต่างกันที่เด็ก ๆ ได้ใช้สิทธิของพวกเขา 
ดังประเด็นต่อไปนี้:

• ปัจจบุนัยงัคงมกีารต่อต้านแนวคดิทีว่่าเดก็มสีทิธ ิหรอืควรมสีทิธมินษุยชนของตนเองอย่างเป็นอสิระจาก
ผู้ใหญ่ซึ่งปกครองดูแลพวกเขา ตลอดจนมีการต่อต้านแนวคิดที่ว่า เด็กมีสิทธิ หรือควรมีสิทธิปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และพูดแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การใช้อ�านาจของผู้ใหญ่ได้
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• ยังมีความสงสัยไม่แน่ใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถนะด้านวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ในเรื่องความเข้าใจและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจไม่ตระหนักรู้ว่าพวกเขาคือนักปกป้องสิทธิมนุษชน หรืออาจไม่มี 
ความรู้เรื่องสิทธิเพียงพอว่าพวกเขาสามารถเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้

• เพื่อลดจุดอ่อนของเด็กที่ขาดอ�านาจในกระบวนการตัดสินใจ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 
จึงมีหลายมาตราที่ระบุเพิ่มศักยภาพให้กับเด็ก เช่น สิทธิเฉพาะของเด็กเรื่องสิทธิในการแสดงความ
คดิเหน็และได้รบัการรบัฟังตามสมควรแก่อายแุละวฒุภิาวะ (มาตรา 12 ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ 
ซึ่งถูกปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรา 7 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ) 

• เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองเพิ่มเติมจากการถูกละเมิด และจากภัยอันตราย เนื่องจากข้อเท็จจริง 
ที่ว่าพวกเขาอาจมีความอ่อนแอทางกายภาพมากกว่า มีการพึ่งพาผู้อื่นมากกว่า อีกทั้งมีวุฒิภาวะและ
มีอ�านาจน้อยกว่าตลอดจนมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะถูกละเมิด การปฏิบัติโดยมิชอบ และการทารุณกรรม
มากกว่า 

• เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนอาจยงัไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถงึความสุ่มเส่ียงต่าง ๆ ท่ีพวกเขาอาจเผชญิ 
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะท�าให้พวกเขาตกอยู่ในภัยอันตราย ดังนั้น พวกเขาจึงควรได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว และวิธีปกป้องตนเองในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจถูกตีตราและถูกต่อต้านในสังคม รวมถึงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง 
เมื่อพวกเขาปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก อีกท้ังอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากบางคนว่าละเมดิกรอบของสงัคมและขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรมทีถื่อปฏบิตัสิบืต่อกันมาในการทีเ่ด็ก
ไม่ได้ถูกคาดหวงัให้เคลือ่นไหวแสดงความคดิเหน็ แต่ให้มอบบทบาทดังกล่าวแก่ผูใ้หญ่เท่านัน้ นอกจากนี้ 
เพศสภาพ ความพิการ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจนภูมิหลังทางสังคมและชนชาติ ก็เป็นปัจจัย
ที่อาจท�าให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับผลกระทบทางลบดังกล่าวรุนแรงขึ้น 

• เดก็ผูป้กป้องสทิธมินุษยชนอาจตกเป็นเป้าหมายการถกูกระท�าความรนุแรงโดยเจตนา เพ่ือยบัยัง้ขัดขวาง
การแสดงบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ 

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังระบุว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก เป็นทั้งผู้ทรงสิทธิ และ
ผู้มหีนา้ทีต่ามอนสุญัญา สิทธิของพวกเขาที่เกี่ยวพันกับบุตรหลานของตน (เชน่ การให้ค�าปรึกษาและ
ชี้แนะเด็กที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก) จะต้องได้รับการเคารพ

• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเติบโตขึ้นมาในยุคท่ีมีท้ังระบบดิจิทัล และไม่มีระบบดิจิทัล พวกเขาอาจ 
ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของระบบดิจทิลัมากกว่า และ/หรอืในแนวทางทีต่่างจากผู้ใหญ่ใช้ 
ซึ่งอาจท�าให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจ 
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• สภาพแวดล้อมของระบบดจิทิลัเป็นโอกาสให้เดก็ได้เสาะหา ได้รบั และได้แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
กบับคุคลอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง ซึง่ถ้าไม่มรีะบบดจิทิลั เดก็อาจจะไม่มโีอกาสเช่นนัน้ อย่างไรกต็าม
ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจเป็นความเสีย่งและความท้าทายกบัเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนในแง่ของ
การเข้าถึงและการใช้อย่างปลอดภัย

• เดก็ทีด่�าเนนิบทบาทของเดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชนส่วนใหญ่เป็นเด็กในวัยเรยีน และโรงเรยีนจัดสรร
บรบิทเฉพาะส�าหรบัเดก็แสดงบทบาทในการปกป้องสิทธมินษุยชนโรงเรยีนสามารถเปิดโอกาส และ
ส่งเสริมความเข้าใจของเด็กในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นสถานที่ที่ขัดขวางบทบาท
การเป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักเรียน ในบางกรณี โรงเรียนอาจเป็นสถานที่ที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สถานที่สนับสนุนการเรียกร้องและปกป้องสิทธิมนุษยชน

• การใช้สทิธใินฐานะเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนยงัต้องเผชญิความท้าทายหรอือุปสรรคเพิม่ขึน้เนือ่งจาก
สถานะทางสังคมของเด็ก ตลอดจนการไร้ฐานอ�านาจทางการเมือง การท่ียังไม่ถึงวัยท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง และอยู่ในภาวะที่ยังต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่

• เด็กอาจยังไม่ตระหนักรู้ หรือยังเข้าไม่ถึงกลไกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การขอรับ
การสนับสนุน การแสดงความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ และ/หรือการได้รับการชดเชยเยียวยา 

ดังนั้น ถึงแม้เด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษจนเสมอกับนักปกป้อง
สทิธิมนษุยชนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ แต่ในทางปฏบิติั การใช้สิทธมินษุยชนของพวกเขาถกูจ�ากัดอยู่ในกรอบทางสังคม
อย่างเห็นได้ชัด สาเหตหุนึ่งมาจากการทีภ่าครัฐและฝา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (รวมถงึผูป้กครอง และโรงเรียน) 
อาจจะมองข้ามข้อเทจ็จรงิทีว่่า เด็กกเ็ป็นนกัปกป้องสทิธมินษุยชนด้วยเช่นกัน หรือมาจากสาเหตุทีบ่ทบาท
ของพวกเขาถูกจ�ากัดด้วยกรอบแบบแผนต่าง ๆ ท่ียังคงถือปฏิบัติกันอย่างท่ัวไปในสังคม นอกจากนี้ 
เดก็เองกอ็าจจะไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นนกัปกป้องสทิธิมนุษยชน หรืออาจจะเตบิโตข้ึนมาในสงัคมท่ีท�าให้
พวกเขาไม่ทราบว่าเด็กเองก็สามารถแสดงบทบาทเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ด้วย ซ่ึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือก และพวกเขามีสิทธิในทางเลือกนั้นก็ตาม ประเด็นดังกล่าวนี้มักพบเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษ
กับเด็กผู้หญิง เด็กพิการ และเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องศึกษา ท�าความเข้าใจและน�าปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
มาด�าเนินการดังต่อไปนี้:

(ก) เป็นชุดของสิทธิมนุษยชนส�าหรับเด็ก

(ข) เป็นบริบทที่มีลักษณะเฉพาะในการให้เด็กใช้สิทธิมนุษยชนดังกล่าว (ในบริบทของพัฒนาการ
ตามวัย ความสัมพันธ์กับครอบครัว และสถานะของเด็กในโรงเรียนและในชุมชนต่าง ๆ) และ…

(ค) การตระหนกัถึงความท้าทายเฉพาะทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามกรอบบรบิทสทิธมินษุยชนส�าหรบัเดก็



เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการ

5

บทน�ำ

นอกจากนี้ ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจในแง่ของประสบการณ์ชีวิต และข้อคิดเห็น
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้:

• อธิบายค�าจ�ากัดความของ “เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน” 

• วิเคราะห์มาตราต่าง ๆ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยอ้างอิงถงึปฏิญญาสากลว่าด้วยนกัปกป้องสทิธมินษุยชน และประสบการณ์ของเดก็ผูป้กป้อง 
สิทธิมนุษยชน 

• ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบสิทธิมนุษยชนส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเชื่อมโยงกับ
ข้อตกลงต่าง ๆ ว่าด้วยการปกป้องสทิธมินษุยชนของเดก็ ซึง่รวมถงึกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมือง (ICCPR) และสนธิสญัญาสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศอืน่ ๆ อกีหลายฉบบั นอกจากนี้ 
อนสัุญญาว่าด้วยสทิธเิดก็ไม่ได้มผีลหรอืยนิยอมให้มผีลต่อการตดัสนิใจลดหรอืเพิม่การปกป้องคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชนเด็กในกฎหมายภายในประเทศแต่อย่างใด ดังความที่ระบุไว้ในมาตรา 41 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ว่า “ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ท�าให้เกิดการรับรู้ดี
ขึ้นเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีผลบังคับใช้ในรัฐนั้น ๆ”
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2. ค�าจ�ากัดความต่าง ๆ (มาตรา 1 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
และมาตรา 1 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

2.1 ค�าจ�ากัดความของเด็กในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก “ให้ค�าจ�ากัดความอย่างง่าย ๆ ถึงความหมายของค�าว่า เด็ก 
ตามจุดประสงค์ของอนสุญัญาฉบบันี ้ซึง่จะเชือ่มโยงถึงการระบสุทิธต่ิาง ๆ อันชอบธรรมของเด็ก ในเน้ือความ
อื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้”12 ถึงแม้ค�าว่า “เด็ก” จะไม่ได้ใช้กับบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีเสมอไป 
(เช่น มีเพียงส่วนน้อยที่บุคคลอายุ 16 ปีจะเรียกตนเองว่าเป็น “เด็ก”) แต่บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี 
ทุกคนต่างได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน

ถึงแม้จะตระหนักว่าในบางสังคม บุคคลที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ หรือเป็นผู้ใหญ่จะมีอายุต�่ากว่า 18 ปี 
แต่อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ ก�าหนดให้บคุคลอยูใ่นสถานะเด็กจนถึงอาย ุ18 ปี นอกจากนี ้คณะกรรมการสิทธิเดก็ 
ยังได้เรียกร้องให้ภาครัฐ ทบทวนกฎหมายในประเทศ เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จนถึงอายุ 18 ปี13 กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการเด็ก (The African 
Charter on the Rights and Welfare of the Child) ก็ก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่า 
“เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต�่ากว่า 18 ปี”14 และดังนั้นจึงไม่จ�ากัดความคุ้มครองเด็กเหล่านั้น
ในรัฐต่าง ๆ แม้ว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะในวัยต�่ากว่า 18 ปีก็ตาม 

มาตรา 1

เด็ก ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับปัจจุบัน หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ม ี
อายุต�่ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

2.2 ค�าจ�ากัดความของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 1

บคุคลทกุคนมีสทิธโิดยล�าพงัหรอืร่วมกบัผูอ้ืน่ท่ีจะส่งเสรมิและต่อสูเ้พือ่ให้เกดิการคุ้มครอง
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

2
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ถงึแม้ปฏญิญาสากลว่าด้วยนกัปกป้องสทิธิมนุษยชนไม่ได้ให้ค�าจ�ากัดความของนักปกป้องสิทธมินุษยชน 
แต่มาตรา 1 ของปฏญิญาฉบับนีอ้ธิบายถงึกรอบกิจกรรมของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน นอกจากนี ้ปฏญิญา
ฉบบันียั้งครอบคลมุถงึ “บคุคลทกุคน” ซ่ึงเป็นการระบอุย่างชดัเจนว่า ไม่มีการระบอุายขุัน้ต�า่ส�าหรบับคุคล
ที่ด�าเนินบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริม และผลักดันให้ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ดังนั้น 
เดก็ทัว่โลกกก็�าลงัแสดงบทบาทของนกัปกป้องสทิธิมนษุยชนเช่นกนั ถงึแม้พวกเขาอาจจะไม่ได้เรยีกตนเอง
ว่านกัปกป้องสิทธมินษุยชน หรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้มอง หรอืไม่ได้เรยีกพวกเขาว่านักปกป้องสทิธมินุษยชน 
เสมอไปก็ตาม เหตุผลส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับระดับความเข้าใจของเด็กเองเกี่ยวกับสถานะและบทบาท
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เป็นผลจากสมมติฐานและการใช้ภาษาของผู้ใหญ่ที่ท�าให้กิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนถูกจัดเป็นรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” (civic engagement) หรือเรียก 
“นักกิจกรรมเด็ก” หรือมักจะเรียกว่า กลุ่มพลังเด็ก หรือพลังเด็ก แทนค�าว่า “นักกิจกรรม หรือกลุ่ม
นักกิจกรรมเพ่ือสิทธิมนุษยชน” ซ่ึงท่ีจริงแล้วเด็กควรจะมีอิสระในการเลือกใช้ค�าในการเรียกพวกเขาเอง 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้ค�าใด เด็กควรจะมีสิทธิมนุษชนทั้งในสถานะเด็กและในสถานะนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน:

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ข้าพเจ้ามองภาพของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่ามีบทบาทที่หนักหน่วงมาก 
ทัง้เดินขบวน ประท้วง หรือท�างานทีส่หประชาชาติ อย่างไรก็ดีเมือ่คุณคิดเกีย่วกับ
เรือ่งนี ้ในสิง่เล็ก ๆ ทีคุ่ณสามารถท�าได้ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณจะตระหนัก
ว่าคุณก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนหนึง่เช่นกัน

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ให้ค�าจ�ากัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ว่า 
“ผู้ด�าเนินบทบาทเฉพาะตน หรือร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม หรือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”15

โดยประมวลจากข้อมูลในการประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กเม่ือปี พ.ศ. 2561 
เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ได้ให้ค�าจ�ากัดความของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้ 

“เด็กที่ได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และผลักดันให้ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง
สิทธิเด็ก คือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มองตนเป็นเช่นนั้น หรือ
ไม่ได้ถูกพิจารณาหรือเรียกจากบุคคลอื่น ๆ ก็ตาม”16

ค�าจ�ากดัความนีร้ะบถุงึประเด็น (ก) ความเข้าใจผดิทีว่่า เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนมีบทบาทปกป้อง
สิทธิเด็กเท่านั้น และ (ข) ในความเป็นจริงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�านวนมากไม่ได้ใช้ค�านี้เรียกตนเอง  
และ/หรือมีการต่อต้านไม่ยอมรับบทบาทดังกล่าวของเด็กในหมู่ผู้ใหญ่ 
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เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนมบีทบาทด้านการปกป้องสทิธมินษุยชนในวงกว้าง ซึง่บางบทบาทเกีย่วข้อง
กับสิทธิของพวกเขาเอง และสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ ด้วย (เช่น เด็กที่เรียกร้องสิทธิทางด้านการศึกษา 
การเคลือ่นไหวดังกล่าวก็ส่งผลต่อสทิธขิองพวกเขาเอง และสทิธขิองเด็กคนอืน่ ๆ ด้วย) ในขณะทีบ่างบทบาท
ของพวกเขาเน้นที่การปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผลกระทบต่อทุก ๆ คน (เช่น สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาความยากจน) 

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า ค�าจ�ากัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ได้จากการประมวล “สิง่ทีเ่ขาท�า” และจากค�าอธบิายทีเ่กีย่วกบับทบาทของพวกเขา ซึง่บทบาททีเ่ป็นตวัอย่าง
ของการปกป้องสิทธิมนุษชนรวมถึง: การเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล 
การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชน สนบัสนนุเหย่ือของการละเมดิสทิธิมนษุยชน 
การเคลื่อนไหวเพ่ือผดุงความรับผิดชอบและเพื่อยุติการนิรโทษกรรมผู้กระท�าผิด สนับสนุนการยกระดับ
ธรรมาภิบาลและการปรับปรุงนโยบายของรัฐบาล และการสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่าง ๆ 
ว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนศึกษาและการอบรม17

ตัวอย่างของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้แก่:

• เดก็ สมาชกิของรฐัสภาเดก็ (Children’s Parliament) ผูร้ณรงค์ให้รฐับาลของตนเคารพ
และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

• เด็ก ซึ่งรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ในหมู่เพื่อนฝูงของเขาเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก

• เดก็ ซ่ึงเรยีกร้องความเป็นธรรมจากกรณกีารละเมดิสทิธเิดก็ และส่งเสรมิให้เกิดการปฏริปู
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

• เด็ก ซ่ึงเข้าไปมส่ีวนร่วมในการชมุนมุอย่างสงบเพือ่ประท้วงต่อต้านความอยุตธิรรมต่าง ๆ 
และลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

• เด็ก ซ่ึงติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และน�าเสนอรายงาน 
แก่คณะกรรมการสิทธิเด็ก
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ถงึแม้จะมเีดก็ทัว่โลกหลายคนทีด่�าเนนิการสอดคล้องกบัค�านยิามข้างต้นของเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินษุยชน 
แต่ในความเป็นจรงิส�าหรบัเดก็ส่วนใหญ่แล้วยงัมคีวามแตกต่าง ไม่เพยีงแต่ไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสทิธมินษุยชน 
และ/หรอืไม่รูค้วามหมายแต่พวกเขาอยูใ่นสงัคมทีผู่ค้นโดยทัว่ไปไม่ยอมรบัการพดูแสดงความคดิเหน็ หรอื
ยอมให้คน ๆ หนึ่งพูดถึงสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีในหลายสังคมและบริบทท่ีไม่คาดหวังให้เด็ก
พูดแสดงความคิดเห็นคัดค้านอ�านาจของผู้ใหญ่ ความท้าทายจะยิ่งมากข้ึนในระบบการปกครองแบบ
เผด็จการ อย่างไรก็ดี รัฐภาคี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่มีผลบังคับในทุกประเทศ และยอมรับในสิทธิอันชอบธรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ได้มีการ
แสดงบทบาทดงักล่าวแล้ว หรอืบทบาททีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต แม้ว่าสภาวะทางสงัคม การเมอืง 
และเศรษฐกิจของแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่ อาจแตกต่างกันมาก
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Definitionsอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน:  
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.1 หลักการทั่วไป 4 ประการ (มาตรา 2, 3(1), 6, 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และมาตรา 8, 12, 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน)

คณะกรรมการสิทธิเดก็ ได้ระบุให้ 4 มาตราในอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็เป็นหลกัการทัว่ไป 4 ประการ18 
ซึ่งได้แก่:

• มาตรา 2: การไม่เลือกปฏิบัติ

• มาตรา 3(1): ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก

• มาตรา 6: การมีชีวิต ความอยู่รอด และการพัฒนา

• มาตรา 12: สิทธิของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็นและได้รับการใส่ใจรับฟังตามสมควร

ทั้ง 4 มาตราการนี้มีความเชื่อมโยงกับบริบททั้งหมดของสิทธิเด็กภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ซึง่ถ้ารวมกบัมาตรา 5 (ว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องบิดามารดา/ผู้ปกครองท่ีจะให้ค�าชีแ้นะปรึกษาแก่บุตรหลาน
ในการใช้สิทธิเด็กอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเด็ก) จะกลายเป็น
สารัตถะหลักของแนวทางตามสิทธิเด็ก19 แนวทางตามสิทธิเด็กแยกแยะอย่างชัดเจนในการตระหนักถึง
สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจากสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ใหญ่ ใจความหลักก็
คือ เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ ผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาจะได้รับ
การพจิารณาเป็นล�าดบัแรก ความคิดเห็นของเดก็จะต้องได้รบัการใส่ใจรบัฟังอย่างเท่ียงธรรมสมเหตสุมผล 
นอกจากนี้แล้ว สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และพัฒนาการของเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครอง และบิดา
มารดา/ผูป้กครองของเดก็มหีน้าทีแ่ละสทิธทิีจ่ะให้ค�าปรกึษาแก่บตุรหลานเกีย่วกบัการใช้สทิธขิองพวกเขา

3.1.1 การไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรา 2 

(1) รฐัภาคจีะเคารพและประกนัสทิธติามทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญานีแ้ก่เด็กแต่ละคนทีอ่ยู่
ในเขตอ�านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�านึงถึง 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�าเนิด

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 12(2) 

รฐัต้องด�าเนนิมาตรการทีจ่�าเป็นเพือ่ประกนัให้มกีารคุม้ครองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
แก่บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ 
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติ
โดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการท่ีบุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึง
ในปฏิญญานี้

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ 
ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

(2) รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการ
คุม้ครองจากการเลอืกปฏิบตั ิหรอืการลงโทษในทกุรปูแบบ บนพืน้ฐานของสถานภาพ 
กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออกหรือความเชื่อของบิดา มารดา ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก

หลายประเด็นที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจในกิจกรรมของพวกเขามีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับปัญหาการเลอืกปฏบิตั ิทัง้นี ้ภาครฐัจะต้องให้ความมัน่ใจว่า เดก็เหล่านัน้จะต้องไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ
เมือ่พวกเขาแสดงบทบาทปกป้องสิทธิของพวกเขา หรอืสทิธขิองบคุคลอืน่ ๆ ให้ได้รบัการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม 
หรือแสดงบทบาทปกป้องสิทธิอันชอบธรรมอื่น ๆ มาตรา 2(1) (สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้
สิทธิข้ออื่น ๆ) ไม่ได้เป็นสิทธิท่ีมาโดด ๆ และ
ต้องมีสิทธินี้โดยทันที มิใช่ค่อย ๆ ได้รับสิทธิ
ดังกล่าว 

มีหลายกรณีที่เด็กรายงานการถูกเลือก
ปฏิบัติในหลายรูปแบบในขณะท่ีพวกเขาใช้
สทิธดิ�าเนนิบทบาทนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทัง้ ๆ 
ที่เป็นพฤติกรรมต้องห้ามตามที่ถูกระบุไว้ใน
มาตรา 2 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

 ภูมิภาคลาตินอเมริกันและแคริบเบียน

ตราบใดที่ ไม่ มีการเคารพในเพศสภาพ
ของคุณ ก็จะไม่มีหลักประกันใด ๆ ตราบใดที่
รูปลักษณ์/ลักษณะท่าทางของคุณแตกต่าง
จากบุคคลอื่น ๆ คุณก็จะกลายเป็นตัวตลก 
ตราบใดที่อัตลักษณ์ของคุณกลายเป็น
ฝ่ายผิด ก็จะไม่มีหลักประกันใด ๆ 
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เด็กควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการด�าเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่ผู้ใหญ่ หรือเด็กอื่น  ๆ 
ได้รับเมื่อด�าเนินบทบาทเดียวกัน อย่างไรก็ดี เด็กบางกลุ่มอาจถูกเลือกปฏิบัติมากเป็นพิเศษและซ�้าซ้อน 
เมื่อด�าเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มาตรา 2 นอกจากที่ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูก
เลือกปฏิบัติเมื่อใช้สิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว เด็กยังได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากสถานะของพวกเขาด้วย เช่น เพศสภาพ หรือเชื้อชาติ หรือ
ความพิการภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination) เด็กกลุม่ท่ีมกัถกูเลอืกปฏบิตั ิได้แก่ เดก็ผูห้ญิง ซึง่รวมถงึเดก็ผูห้ญิงมคีรรภ์และเดก็ผูห้ญงิ
ที่มีสถานะเป็นมารดา เด็กพิการ เด็กที่มีภูมิหลังด้านชนชาติที่หลากหลาย เด็กผู้ลี้ภัย หรือไร้สัญชาติ 
เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ และเด็กอื่น ๆ อีกหลายกลุ่ม ถึงแม้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (HRDs) 
ที่เป็นผู้ใหญ่จะเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคคล้ายคลึงกัน แต่เด็กในกลุ่มเปราะบางท่ีด�าเนินบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบและซ�้าซ้อนมากกว่า ทั้งนี้เพราะสถานภาพความ
เป็นเดก็ของพวกเขาเพิม่ความเสยีเปรยีบ และเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการถกูเลือกปฏิบัติมากขึน้ นอกเหนอื
จากปัจจัยอื่น ๆ (โดยอาจมาจากหลายสาเหตุ) ยกตัวอย่างเช่น มีรายงานจ�านวนมากว่า นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนสตรีที่เป็นผู้ใหญ่เผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่เด็กผู้หญิงที่ด�าเนินบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีสถิติเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากกว่า และในระดับหรือรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไปส�าหรับช่วงวัยที่แตกต่างกันของพวกเธอ เด็กท่ีอายุมากขึ้นอาจถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
ข้อจ�ากดัด้านอ�านาจในการตดัสินใจเนือ่งจากยงัเป็นเดก็ และการถูกเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบทีค่ล้ายกบัผูใ้หญ่ 
เช่น การถูกกระท�าความรนุแรงด้วยเพศสภาพ อปุสรรคการเข้าไม่ถงึสทิธแิละบรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุ ์
ตามเพศสภาพ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างที่เด็กผู้หญิงที่มาจากชุมชนพื้นเมือง หรือเด็กหญิงพิการ อาจจะถูก
เลือกปฏิบัติเพราะภูมิหลังด้านชนชาติ ภาษา เพศสภาพ และสมรรถนะทางกายภาพ20 ทั้งนี้ เด็กกลุ่มอื่น ๆ 
ที่มาจากชุมชนพ้ืนเมืองก็อาจเผชิญความท้าทายเม่ือด�าเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก
พวกเขาใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย หรือพวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
ในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งความท้าทาย หรืออุปสรรคที่พวกเขาเผชิญอาจเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น 

อย่างไรกด็ ีเดก็พกิารได้รบัการคุม้ครองเป็นพิเศษภายใต้มาตรา 7 ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร 
ซึ่งระบุว่า เด็กพิการพึงมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง  ๆ เสมอภาคกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ 
โดยไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือสิทธิภายใต้มาตราอื่น ๆ 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ21 แต่ครอบคลุมถึงการได้รับการพิจารณาเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง 
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
ระบบบรกิารสาธารณะต่าง ๆ อย่างสมเหตสุมผล (ดังทีร่ะบไุว้ในมาตรา 2 ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยสทิธิคนพิการ) 
เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมของเด็กพิการ
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ถึงแม้ว่ามาตรา 2(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้ระบุถึงประเด็นรสนิยมทางเพศและ
เพศสภาพอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้ระบุว่า “ภาครัฐพึงด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล
ในการปกป้องคุ้มครองวัยรุ่นในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จากการถูกกระท�า
ความรุนแรง การถูกเลือกปฏิบัติ หรือการถูกกลั่นแกล้งรังแกทุกรูปแบบโดยสร้างความตระหนักรู้
ในหมู่ประชาชน อีกทั้งด�าเนินมาตรการที่สนับสนุนและปลอดภัย22

มาตรา 2 ไม่ได้ระบเุรือ่งครอบคลมุอายขุองเด็กในหมวดหมู่ต่าง ๆ ทีจ่ะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธ ิ
เป็นการเฉพาะ และมหีลายกรณทีีเ่ดก็ถกูจ�ากดัสทิธแิต่ไม่จ�ากดัในผูใ้หญ่ (เช่น ข้อห้ามการออกนอกเคหสถาน
ในช่วงเวลาที่ก�าหนด หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่จ�ากัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก) อาจส่งผลกระทบทางลบ
อย่างมากต่อความสามารถของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโอกาส
การได้ใช้พื้นที่สาธารณะ23 

ข้อหากระท�าผิดเฉพาะกลุ่มและการเลือกปฏิบัติเพราะอายุ 

องค์กรเครือข่ายข้อมูลสิทธิเด็กได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยการตั้งข้อหาการกระท�า 
ความผิดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่เห็นได้ทั่วโลก การตั้งข้อหา
การกระท�าความผิดเฉพาะกลุ่ม (Status Offences) หมายถึง การตั้งข้อหา
การกระท�าผิดคดีอาญาเฉพาะบุคคลบางกลุ่มในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การเลือกปฏิบัติเพราะศาสนา เพศสภาพ หรืออายุ การห้ามออกจากเคหสถาน 
กฎหมายว่าด้วยการละทิง้ต่อหน้าที ่และความผดิฐานเร่ร่อนสามารถน�ามาลงโทษ
เพียงเพราะเด็ก ๆ อยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการไม่เชื่อฟัง / 
ฝ่าฝืนค�าสั่งสามารถท�าให้กิจกรรมบางอย่างซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายส�าหรับ
ผู้ใหญ่กลายเป็นกิจกรรมท่ีมีความผิดทางอาญาส�าหรับเด็ก ๆ รายงานน้ียังให้
ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการใช้ข้อกล่าวหาดังกล่าว และเรียกร้องให้
ภาครัฐยุติการใช้ข้อกล่าวหาเหล่านั้น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึงสิทธิที่
ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะอายุ 

https://archive.crin.org/sites/default/files/crin_status_offences_global_
report_0.pdf

https://archive.crin.org/sites/default/files/crin_status_offences_global_report_0.pdf
https://archive.crin.org/sites/default/files/crin_status_offences_global_report_0.pdf
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

พวกเขาเรียกเราว่าอาชญากร criminals หรือ
พวกสร้างปัญหา เพียงเพราะพวกเราต่อสู้เพือ่
เรือ่งส�าคัญ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม

ยุโรปตะวันออก

และแล้วก็มีบางคนออกมาจากศาลากลาง และ
เริ่มตะโกนถามว่า “เธออายุเท่าไร?” “เธอคิดว่า
เป็นเรือ่งปกติหรอืทีเ่ด็กจะสอบถาม / เรยีกร้องเรือ่งใด ๆ 
จากผู้มีอ�านาจ? 

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนได้รายงานประสบการณ์ที่ถูกตีตราและถูกละเมิด ซึ่งเป็น
ผลโดยตรงจากการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขาและบางครั้งก็เพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก:

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เด็กไม่ควร
ถูกเลือกปฏิบัติจากผลของการใช้สิทธิอันชอบธรรมในการด�าเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ดังนั้น การแก้ปัญหาวิธีหนึ่งก็คือ การผนวก “อายุ” ไว้ในหมวดหมู่การปกป้องคุ้มครองในกฎหมายต่าง ๆ 
ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการน�าเสนอกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการรับรู้และ
การปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบุอายุดังต่อไปนี้:

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการรับรู้และการปกป้องคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน24

‘กฎหมายนี้จะใช้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนภายใต้กฎหมาย อาณาเขต หรือ
การควบคุมของ (ชื่อประเทศ) โดยไม่มีการแบ่งแยก เพราะความแตกต่างใด ๆ ทั้งสิ้น 
เช่น เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา หรือ การถูกตัดสินว่า เป็นผู้กระท�าความผิด 
ตลอดจนมคีวามคิดเหน็แตกต่างกนัทางการเมอืงและเรือ่งอืน่ ๆ ภมูหิลงัทางด้านสงัคม 
เชื้อชาติ หรือชนชาติ สัญชาติ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ สินทรัพย์ สถานภาพด้าน
การสมรส สถานะชาตกิ�าเนดิ ความพิการ รสนยิมทางเพศ เพศสภาพ ลกัษณะทางเพศ 
หรือสถานภาพอื่น ๆ’

https://www.ishr.ch/news/model-law

https://www.ishr.ch/news/model-law
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มาตรา 3(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ในการกระท�าทั้งปวงที่เก่ียวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท�าโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์
ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ 
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 3(1) เป็นมาตราเฉพาะส�าหรับเด็กในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อ
ประกอบกับมาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีสารัตถะว่า สังคมผู้ใหญ่ควรต้อง
ย้อนพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ของตนอยู่เสมอว่าอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กอย่างไร25 ซึ่งหลักการนี้
จะน�าไปประยุกต์ใช้ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามเพื่อเด็ก และทุกครั้งที่การตัดสินใจนั้น
ส่งผลกระทบต่อเด็ก ด้วยการตระหนกัว่า เดก็มกัจะขาดอ�านาจในการตดัสนิใจเรือ่งราวต่าง ๆ รวมถงึอ�านาจ
ทางการเมือง ที่การตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สารัตถะนี้มีความส�าคัญ
ต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเน่ืองจากเป็นประเด็นที่พวกเขาสามารถใช้ยืนยันเรียกร้องให้รัฐและ
ฝ่ายอื่น ๆ เน้นให้ความส�าคัญกับเด็กในการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก อย่างไรก็ดี ผู้ใหญ่อาจ
น�าหลักการเรื่องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กไปใช้ในทางที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง (เช่น บิดามารดา ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ) เพื่อจ�ากัดพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่อาจจะอนุญาต หรืออาจจะไม่อนุญาตให้
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายใดรายหนึ่งกระท�า (เช่น การรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพูด
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การรณรงค์หรือการประท้วง) ประเด็นส�าคัญ
ก็คือ ผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจจะต้องตัดสินใจด้วยความเข้าใจอย่างครบถ้วนถ่องแท้ว่า หลักการ 
“ผลประโยชน์สงูสดุ” ของเดก็ควรครอบคลมุองค์ประกอบใดบ้าง และควรจะประยกุต์ใช้หลกัการนีอ้ย่างไร
ให้เหมาะสม

3.1.2 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

สารตัถะประเดน็หน่ึงในมาตรา 2 ภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ ซึง่ระบไุว้เป็นเอกลกัษณ์เดยีวกนั
ในข้อตกลงต่าง ๆ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กที่บิดามารดาด�าเนินบทบาทนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน ก็คือ เด็ก ๆ อาจตกเป็นเป้าหมายอย่างเจาะจงในแผนการที่มุ่งหวังจะยับยั้งขัดขวางไม่ให้
บิดามารดาของพวกเขาด�าเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังนั้นมาตรา 2(2) จึงระบุให้ภาครัฐ
จะต้องให้ความม่ันใจว่า เด็กแต่ละคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 
ตลอดจนจากการถกูลงโทษเนือ่งจากสถานะและการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็ 
หรอืความเชือ่ศรทัธาของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หรอืสมาชกิในครอบครัวของเดก็ ดงัน้ัน 
เดก็ทกุคนจงึมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการปกป้องคุม้ครองตามสารตัถะดงักล่าวในมาตรา 2(2) ภายใต้อนสุญัญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กซึ่งสิทธิเด็กประเด็นนี้เป็นเอกเทศ
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสทิธเิดก็ ได้อธบิายมาตรา 3(1)ว่า “เป็นสทิธิส�าคญั เป็นหลกัการท่ีใช้ตคีวามทางกฎหมาย 
และเป็นกฎเกณฑ์ในกระบวนการปฏิบัติการ”26 และได้ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับประเด็นที่ควรต้องพิจารณา
ในการก�าหนดถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซ่ึงได้แก่ ความคิดเห็นของเด็ก สิทธิมนุษยชนประเด็นอื่น ๆ 
ของเด็ก ความคิดเห็นของบิดามารดาและฝ่ายอื่น ๆ ข้อพิจารณาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
หลักฐานจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่27 ประเด็นที่ส�าคัญมากส�าหรับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ก็คือ หลักการ “ผลประโยชน์สูงสุด” ไม่ควรจะถูกจ�ากัดอยู่เพียงเรื่องสวัสดิการ หรือ
การปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ที่ความคิดเห็นของพวกเขาควรต้องได้รับการใส่ใจรับฟังอย่างสมเหตุสมผลด้วย ตลอดจนเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการเสาะหา การรับข้อมูล และการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ) 
อีกทั้งสิทธิในการรวมกลุ่ม และสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นดังกล่าวมีความส�าคัญต่อเด็กเสมอ 
แต่มีความส�าคัญเป็นพิเศษต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากบางคร้ังได้มีการน�าหลักการ 
“ผลประโยชน์สูงสุด” ไปใช้ในกฎหมาย นโยบาย และการตัดสินใจต่าง ๆ ที่จ�ากัดสิทธิของเด็กมากเกินไป 
โดยอ้างถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดกับเด็ก หรือผลกระทบทางการศึกษาของพวกเขา ประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นเป็นตัวอย่างของข้อพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก แต่ก็มีข้อพิจารณาอื่น ๆ ด้วย

3.1.3 สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนา 

มาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต

(2) รฐัภาคจีะประกันอย่างเตม็ทีเ่ท่าทีจ่ะท�าได้ ให้มกีารอยู่รอด และการพฒันาของเดก็

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 6 ขยายสิทธิการมีชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
สทิธกิารมีชวีติของเดก็ ให้ครอบคลุมถึงสทิธใินการอยู่รอด และสทิธิในการได้รับการพฒันา ในขณะทีม่าตรา 12(2) 
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบุว่า “บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกกระท�าความรุนแรง การถูกคุกคามข่มขู่ 
การถูกตอบโต้ การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกกดดัน หรือการถูกกระท�าโดยพลการในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นผล
จากการท่ีเขาหรือเธอนั้นใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้”28 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติระบุว่า “หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของบุคคลถือเป็นพันธกรณีที่
ภาครัฐจะต้องด�าเนินมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ในสถานการณ์เปราะบาง 
ซึง่ชวิีตของบคุคลนัน้ ๆ ก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายจากภยัคกุคามแบบจงใจต่าง ๆ หรอืจากความรนุแรงรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ บุคคลดังกล่าวรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าท่ีรัฐที่มีหน้าที่ปราบปราม
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การทุจริตและขบวนการอาชญากรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม นักสื่อสารมวลชน 
บคุคลสาธารณะต่าง ๆ ทีม่ชีือ่เสยีงพยานคดอีาญาต่าง ๆ และเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว เหยือ่ความรนุแรง 
ทางเพศ และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่สถานการณ์ใน
ชีวิตอยู่บนท้องถนน เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เดินทางโดยล�าพัง และเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางอาวุธ”29 ส�าหรับประเด็นการพัฒนาเด็ก คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ตีความไว้อย่างครอบคลุม
ว่าหมายถึงพัฒนาการทั้งทางด้านกายภาพ สติปัญญา คุณธรรม และทางสังคม30 ซึ่งรวมถึงพัฒนาการ
ทางด้านความสามารถของเด็กที่จะเข้าใจและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนด้วย

ดังนั้นจึงชัดเจนว่า ภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพสิทธิในการมีชีวิตของเด็ก และ
จะต้องไม่ท�าให้เด็กได้รับอันตราย ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในปฏิบัติการของภาครัฐ ในการรับมือกับ
กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งภาครัฐจะต้องด�าเนินการในทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผล 
ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองเดก็จากการกระท�าต่าง ๆ ทีค่กุคามชวีติของพวกเขา จากบุคคลนอกภาครฐั31 ซึง่ครอบคลุม
ถึงการที่ภาครัฐต้องด�าเนนิมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่าง ๆ เพื่อปกปอ้งคุ้มครองเด็กจากอันตรายต่าง ๆ 
ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพวกเขา ซึ่งรวมถึงอันตรายในระบบออนไลน์32

นอกจากนี้ เด็กอาจจะต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ในสถานการณ์ประท้วงที่อาจจะลุกลาม
เป็นความรุนแรงและมีการวางก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ 
ระหว่างการชมุนุมโดยสงบไม่ควรเป็นความรับผดิชอบของบดิามารดา/ผูป้กครองแต่ฝ่ายเดยีว33 ผูแ้ทนรายงาน
พิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ที่ “การชุมนุมอย่างสงบซึ่งถูก
คุกคามด้วยความรุนแรงควรจะถูกห้ามหรือยุติลง แทนท่ีจะได้รับหลักประกันคุ้มครองความรุนแรงตาม
ความรับผิดชอบของภาครัฐ”34 ในกรณีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การตอบโต้อย่างไม่ถูกต้องด้วย
ความกงัวลท่ีว่าการชมุนมุโดยสงบอาจจะบานปลายกลายเป็นความรนุแรงไม่ควรจะถกูใช้อ้างเพือ่ห้าม
เด็กเข้ามีส่วนร่วม แต่ควรจะเป็นปฏิบัติการในทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผลที่ท�าให้เด็กปลอดภัยจากภัย
คุกคามต่อสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการได้รับการพัฒนาของพวกเขา (ดูเพิ่มเติมในข้อ 3.5.3)

ประการสุดท้ายและเป็นประเด็นท่ีต้องยอมรับก็คือ ภาครัฐสามารถด�าเนินการได้เฉพาะเรื่องที่
สมเหตสุมผล ส่วนเดก็ “มีสทิธเิลอืกท่ีอาจยังคงด�าเนนิการหรือละเว้นซึง่กระทบต่อการใช้สทิธิเหล่านีข้องตนเอง” 
ในขณะท่ีภาครัฐต้องพยายามอย่างเต็มที่ท่ีจะปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และ
การมีพัฒนาการของเด็ก35 
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.1.4 สิทธิในการได้รับการรับฟังความคิดเห็นตามสมควร

มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบุว่า:

(1) รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนได้แล้ว ซึ่งสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุก ๆ เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิด
เห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวฒุภิาวะของเดก็นัน้

(2) เพื่อความมุ่งประสงค์นี้ เด็กจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิ 
มีเสียงในกระบวนการพิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
เด็ก ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยผ่านผู้แทนหรือองค์กรที่เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคล้อง
กับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 12 เป็นสิทธิที่เป็นลักษณะเฉพาะ ที่ก�าหนดให้ผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เดก็ต้องรบัฟังความคดิเห็นของเดก็ตามสมควรแก่อายแุละวฒิุภาวะของเด็ก ซ่ึงสิทธเิด็กประการนีมี้ความส�าคญั
อย่างยิง่ต่อการด�าเนนิกจิกรรมของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน เพราะเป็น “การระบถุงึสถานะทางกฎหมาย 
และสถานะทางสังคมของเดก็ ซึง่ถงึแม้เดก็จะยงัไม่มคีวามเป็นเอกเทศเหมอืนผูใ้หญ่ แต่กม็สีทิธอัินชอบธรรม”36 
ทั้งนี้ มาตรา 12(1) ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีผลกระทบกับเด็ก ในขณะที่มาตรา 12(2) เน้นเฉพาะ
กระบวนการพิจารณาอรรถคดี และกระบวนการฝ่ายบริหารที่กระทบต่อเด็ก กล่าวคือ เด็กที่ยื่นฟ้องศาล
กรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับโอกาสในการได้รับการรับฟังและค�าให้การของเด็กจะต้องได้รับ
การพจิารณาตามสมควรในระหว่างการพจิารณาคด ีรายละเอียดของมาตรา 12(2) ถกูระบุเพิม่เตมิในบทที ่4

ส�าหรับสิทธิเด็กในการได้รับการรับฟังที่ระบุไว้ในมาตรา 12(1) เป็นสิทธิของเด็กที่เป็นปัจเจกบุคคล 
และสทิธขิองกลุม่เดก็37 ซึง่ประยกุต์ใช้กบัเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินุษยชนรายบคุคล เมือ่เดก็ใช้สิทธปิกป้องสิทธิ
ของตนเองต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก (เช่น ท้าทายการตัดสินใจหรือมติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการดูแลเด็ก) มาตรา 12(1) ยังประยุกต์ใช้กับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบ
ในฐานะกลุ่ม และเด็กท้ังกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม พันธกรณีของรัฐในการให้ความ “ม่ันใจ” หมายความว่า 
รัฐบาลควรสร้างโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อพวกเขา รวมถึงท่ีเก่ียวข้อง
กับกฎหมายและนโยบาย

ทั้งนี้ มาตรา 8 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
กับมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และช่วยเสริมให้สารัตถะในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กมีน�้าหนักมากขึ้น
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มาตรา 8 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: 

(1) บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผล
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของตน และการด�าเนินงาน 
สาธารณะ

(2) ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานสาธารณะ รวมท้ังการช้ีให้เห็นถึง
เรื่องใดก็ตามของการด�าเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และ
การบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เด็กไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 8 ของปฎิญญาฉบับนี้ได้อย่างครบถ้วน ก็คือ 
เด็กไม่สามารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาลได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ผ่านการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ
สมัครเป็นผู้แทนในการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะให้รัฐปรับลดอายุของผู้มีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลง เพื่อให้เด็กมีสิทธิมีเสียงในกระบวนประชาธิปไตยและการเมือง38 อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าอายุขั้นต�่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเท่าไหร่ รัฐควรจะสร้างโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ เช่น จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชน หรือการประชุมสุดยอดเด็ก
ทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดับภูมิภาค และระดับชาต ิเป็นต้น อกีทัง้ควรมมีาตราการเชงิรกุในการปรกึษาหารอื
กับเด็กในการก�าหนดนโยบายผ่านช่องทาง และวิธีการต่าง ๆ ที่เอื้อในการเข้าถึงของเด็ก ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า “ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่าจะมีเวทีสภาเด็ก และ
กลไกอ่ืน ๆ ส�าหรับการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยมอบภารกิจที่ชัดเจนและมีความหมาย ตลอดจนจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล เทคนิค และการเงินที่เพียงพอ และให้ความมั่นใจว่าเด็ก ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ”39

มาตรา 12 ภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็กครอบคลมุเด็กทุกคน ดังนัน้ภาครฐัจะต้องพยายามด�าเนนิ
การเพ่ือให้ความมั่นใจว่า กลุ่มเด็กต่าง ๆ ที่มักถูกมองข้าม ถูกละเลย และถูกริดลอนสิทธิ จะได้รับสิทธิ
โอกาสเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะน�าจากการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ว่า ภาครัฐของ
ประเทศต่าง ๆ ควรให้ความมั่นใจว่าเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
เด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เด็กที่อยู่ในระบบการเลี้ยงดู
ทดแทน เด็กยากจน และเด็กที่มีภูมิหลังเป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และได้รบัการสนบัสนนุอย่างเหมาะสมกบัเพศสภาพและวยัเพือ่ให้เดก็ในสถานการณ์
เปราะบางต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้มส่ีวนร่วมในทกุกจิกรรมและทกุประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัพวกเขา40 ผู้แทนรายงาน
พเิศษด้านผูพ้ลดัถิน่ในประเทศ ยงัได้กล่าวเน้นถึงความส�าคญัทีภ่าครฐัจะต้องรบัรองสทิธมินษุยชนประเดน็
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อื่น ๆ ของกลุ่มเด็กที่มักถูกมองข้ามนี้ด้วย โดยตั้งข้อสังเกตว่า “การเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มเปราะบาง
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อม่ันให้เด็กเหล่านั้นในการก�าหนดทิศทางชีวิต
ของตนเองได้อีกครั้ง การน�าไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะการท�างาน
ในรูปแบบองค์กร และส่งเสริมทัศนคติของความเป็นหนึ่งเดียว”41

ดงันัน้ ภาครฐัมพีนัธกรณใีนทกุขัน้ตอนของการตดัสนิใจหรอืก�าหนดนโยบายทีจ่ะต้องรบัประกนัสทิธิ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระของเด็กทุกคน และทุกกลุ่มในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือ
ส่งผลกระทบต่อเด็ก และความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการรับฟังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของ
เดก็ อย่างไรกต็าม พนัธกรณดัีงกล่าวของภาครฐัเป็นคนละส่วนกับสทิธขิองบดิามารดา/ผูป้กครองทีจ่ะต้อง
ให้ค�าชีแ้นะแก่บตุรหลานของตนในการใช้สทิธต่ิาง ๆ ของเดก็ทีส่อดคล้องกบัความสามารถทีพั่ฒนาตามวยั
ของเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในขณะที่มีข้อแนะน�าว่าด้วยประโยค 
“ตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็ก” ในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นเป็นการ
ลิดรอนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก ถือเป็นการตีความที่ผิด ในอีกด้านหนึ่ง ที่มีการตีความอย่าง
สร้างสรรค์ต่อค�าว่า “ตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็ก” จะถือว่าเป็นการเพ่ิมพันธกรณีให้แก่
ภาครัฐให้ต้องพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจัง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 
การมอียูข่องสทิธน้ีิถอืเป็นการตระหนักว่าเดก็ ๆ มโีอกาสน้อยทีจ่ะอยูใ่นสถานะทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิ
ใจเหล่านี้ และความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตวัเองนัน้ถอืเป็นสารตัถะหลกัของการด�าเนนิการตามแนวทางด้านสทิธมินุษยชนท่ีให้ความส�าคญัต่อศกัดิศ์รี 
ความเสมอภาค และความเคารพในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคล สิทธิเด็กในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะจ�าเป็นต้องได้รับการสนองตอบเป็นพิเศษและ
เพิ่มเติมจากภาครัฐโดยการยอมรับในข้อจ�ากัดดังกล่าวของเด็ก ภาครัฐจึงมีพันธกรณีเฉพาะที่จะต้อง
รับฟังความคิดเห็นของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพิจารณาความเห็นดังกล่าวอย่างจริงจัง (โดยตาม
สมควรแก่อายแุละวฒุภิาวะของเดก็) นอกจากนี ้ภาครัฐจะต้องให้ความมัน่ใจว่า ความคดิเหน็ของเดก็พกิาร
ก็จะได้รับการรับฟังอย่างเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ อีกท้ังต้องจัดสรรความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับวัยและ
สภาพความพิการ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7(3) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

แต่ถึงกระนั้น เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายงานว่า ในหลายกรณีความคิดเห็นของเด็กไม่ได้รับ
การรับฟังอย่างจรงิจงั โดยเดก็ ๆ ระบวุ่าทศันคตทิางลบต่อเดก็ของผูใ้หญ่เป็นอปุสรรคส�าคญัเนือ่งจากผูใ้หญ่
ยังไม่สนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา 
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ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ 

ในการนัดชุมนุม หรือ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อคัดค้าน 
รฐับาล พวกเขามักไมไ่ดร้บัความสนใจจากผูใ้หญ ่โดยมองวา่ 
เป็นเด็ก “ไร้การศึกษา” และ “ไม่รู้เรือ่งรู้ราวอะไร”

เอเชีย-แปซิฟิก

สังคมที่พวกเราอยู่เย้ยหยันพวกเราเมื่อพวกเราพยายามพูดแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกทั้งปฏิบัติต่อพวกเราเสมือน
บุคคลที่ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ และเสมือนบุคคลที่ไม่สามารถ
คิดพิจารณาเรือ่งเหล่านัน้ได้อย่างจริงจัง

พวกผู้ใหญ่ตัดสินใจต่าง ๆ แทนพวกเรา และคิดว่าความคิดเห็น 
ของพวกเรามีคุณค่าน้อยกว่าของพวกเขา เพียงเพราะพวกเรา
เป็นเด็กกว่า นอกจากนี ้ พวกผู้ใหญ่ยังแสดงบทบาทที่เป็นลบ
เมื่อพวกเขาต้องการ “ช้ีขาด” ในเรื่องใด ๆ โดยไม่ค�านึงว่า 
ความคิดของพวกผู้ใหญ่อาจผิด

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ 

เ ป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่บางครั้ง เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะต่อสู้ เพื่อสิทธิต่าง ๆ  
ของพวกเราในวัยขนาดพวกเรา เพราะพวกผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจเรื่องราวของพวกเรา
อย่างจริงจัง และมักจะบอกปัดความคิดเห็นของพวกเราอยู่บ่อย ๆ เพียงเพราะพวกเรา
อายุยังน้อย ยังเป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม พวกเราต้องการมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนกับประชาชน
อืน่ ๆ พวกเราต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเรือ่งใดผิดในโลกทีพ่วกเราอยู่ และ
มีส่วนร่วมในการปรับเปลีย่นให้ดีขึน้
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เครื่ องมือการประเมินผลการมีส่วนร่วมของเด็กของสภายุโรป42

(Council of Europe) สภายโุรปส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเดก็ รวมถงึ “การเคล่ือนไหว
ของเด็ก” โดยผ่านมาตรการสามขั้นตอน รวมถึง การประเมินระบบและกลไกต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจบัน การส่งเสริมต่อข้อแนะน�าและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
สนับสนุนการพัฒนาการอบรมต่างๆ ส�าหรับนักวิชาชีพ เครื่องมือการประเมิน
การมีส่วนร่วมของเด็กมี 10 ตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการ: 

• ประเมินการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ในปัจจุบัน

• ช่วยในการบ่งชีม้าตรการต่าง ๆ ทีจ่�าเป็นทีจ่ะช่วยให้ภาครฐับรรลกุารปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดต่อไป

• วัดผลความก้าวหน้าในการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ 

https://www.coe.int/en/web/children/child-participation- assessment-tool 

คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอให้มีโครงการฝึกอบรมนักวิชาชีพ และรณรงค์สาธารณะเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการส่งเสริมให้มีความเคารพต่อข้อคิดเห็นของเด็ก43 

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังได้รายงานต่อข้อกังวลของพวกเขาว่า ถึงแม้พวกเขามีโอกาส
แสดงความคิดเห็น พวกเขาก็ไม่อาจล่วงรู้ว่า ผลการพิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาเป็นเช่นไร ดังนั้น 
การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับรู้และเข้าถึงในรายละเอียดของกระบวนการพิจารณาความคิดเห็นของพวกเขา 
เพียงพอที่จะท�าให้พวกเขาเข้าใจความเป็นไปหรือความคืบหน้าในการด�าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิด
เห็นของพวกเขาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และควรด�าเนินการอย่างฉับไว44

ถึงแม้มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความส�าคัญที่สุดในประเด็นเก่ียวกับบทบาท
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่บริบทของมาตรานี้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องราว และกระบวนการตัดสินใจ
ต่าง ๆ ทีก่ระทบต่อเดก็เท่านัน้ เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนอาจจะร้องเรยีนเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีมติ หรือการตัดสินใจใด ๆ (บางครั้งการไม่หยิบยกขึ้นพิจารณาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ตดัสนิใจ) หรอือาจจะร้องเรยีนเก่ียวกบัสทิธต่ิาง ๆ ท่ีไม่ได้กระทบต่อเดก็เท่านัน้ หรือไม่ได้กระทบต่อเดก็เลย 
ดงันัน้ มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนกัปกป้องสิทธมินษุยชนจงึสนบัสนนุการตคีวามในมาตรา 12 
โดยระบุรับรองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ของเด็กให้ถือเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ด้วยเช่นกัน และบริบทในมาตรา 12 สามารถประยุกต์ใช้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการท�าให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับ

https://www.coe.int/en/web/children/child-participation- assessment-tool 


25

เอกสารแนะน�าเชิงปฏิบัติการ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

การรบัฟังในชวีติประจ�าวนั จะเป็นปัจจัยเพ่ิมความมัน่ใจและทกัษะในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในเรือ่งราวอืน่ ๆ 
ที่เด็กประสบในชีวิตด้วย ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ดังนั้น ภาครัฐควรด�าเนินขั้น
ตอนต่าง ๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจังในทุกประเด็นที่ส่งผลกระ
ทบต่อพวกเขา 

มาตรา 12 และความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็ก

มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นฐานทางกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิเด็กใช้
ในการอธิบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็ก ข้อแนะน�าทั่วไปฉบับที่ 1245 ของคณะกรรมการ
สิทธิเด็ก ระบุว่าถึงแม้แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กไม่ได้ปรากฎในเนื้อหาของมาตรา 12 
แต่แนวคดินีไ้ด้ถกูใช้อย่างกว้างขวางและถูกอธบิายถึงการด�าเนินการตามแนวคิดน้ีผ่านกระบวน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปรึกษาหารือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในพัฒนา
นโยบาย โครงการ และมาตรการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็ก คณะกรรมการสิทธิเด็ก 
ยังอธิบายไว้ในเอกสารข้อแนะน�าทั่วไป ฉบับที่ 12 ว่า มาตรา 12 นี้ เป็นหนึ่งในหลักการทั่วไป 
ซึ่งภาครัฐมีพันธกรณีท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า การตีความและการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก จะต้องถูกน�าทาง
ด้วยมาตรานี้ โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก (มาตรา 13-17)

มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ช้ีให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรา 12 และมาตรา 13-17 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งมักจะถูกมองข้าม 
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมาตราเหล่านี้) กับมาตรา 25 ภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ซึง่เป็นฐานทางกฎหมายส�าหรบัสทิธิ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกคน รวมถึงเด็กด้วย เอกสาร
แนวปฏิบัติของส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนส�าหรับรัฐในการด�าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อสิทธิในการมีส่วนร่วม ระบุชัดเจนว่าในกระบวนการตัดสินใจใด ๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อเด็ก ภาครัฐจะต้องท�าให้มั่นใจว่าสิทธิของเด็กในการแสดงความคิดเห็นเป็นไป
อย่างเป็นอิสระ และความคิดเห็นต่าง ๆ ของเด็กจะต้องได้รับการรับฟัง ครอบคลุมถึงการจัดตั้ง
กลไกต่าง ๆ ของภาครฐั ซ่ึงปลอดภยั เป็นมิตรกบัเดก็ ค�านึงถงึประเดน็อ่อนไหวทางด้านเพศสภาพ 
ความเหมาะสมทางด้านอายุ และการเข้าถึงกลไกดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญของเด็กทุกกลุ่ม46 
เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็ก คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) ระบุยอมรับว่า ทุก ๆกระบวนการตัดสินใจมักจะส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง 
หรอืโดยอ้อม “โดยปกติแล้ว นโยบายหรอืโครงการต่าง ๆ ทีเ่ป็นกลางหรอืไม่มีผลกระทบต่อเดก็
มีน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วต่างมีผลกระทบต่อเด็กไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ไม่ทางบวกก็ทางลบ 
มากไปกว่านั้น เกือบทุกภาคส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและพึ่งพากัน”47 
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ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องเข้าใจว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมของเดก็ และระบอุย่างชดัเจนว่า ภาครฐัควรต้องแสวงหาความคดิเหน็ของเด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชน 
และรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจัง รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณชน 
ซึ่งเด็กอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม การมีส่วนร่วมของเด็กเป็นพื้นฐานของการเสริมพลังของ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องด้วยเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ต้องพยายามมากขึ้นในการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม 
แสวงหาความคิดเห็นของพวกเขาด้วย กระบวนการต่าง ๆ ที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมจึงล้วนเป็นโอกาสส�าคัญ
ที่เด็ก ซึ่งด�าเนินบทบาทการปกป้องสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนผลักดันมติ หรือการตัดสินใจของภาครัฐ 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก และท�าให้เด็กอาจจะเริ่มด�าเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในเวลาต่อไปด้วย

กลยุทธ์ระดับชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
ของประเทศไอร์แลนด์

หลายประเทศมีหรืออยู่ระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ระดับชาติด้านการมีส่วนร่วม 
ของเด็กและเยาวชน ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนากลยุทธ์ดังกล่าวได้อย่าง
ครอบคลุมมากที่สุด 

องค์ประกอบส�าคัญของกลยุทธ์ ได้แก่:

• การปฏิบัติการตามท่ีตกลงยอมรับร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่ซึ่งจะมีการทบทวนและติดตามผลการด�าเนินการทุกปี 

• การจัดตั้งระบบของสภาเยาวชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

• ศูนย์กลางการมีส่วนร่วมที่จัดฝึกอบรมส�าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และ
ให้บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy- on-children-
and-young-peoples-participation-in-dec/

https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy- on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy- on-children-and-young-peoples-participation-in-dec/
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3.2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง 
(มาตรา 3(2), 5, 18(1-2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) 

ความเชือ่มโยงกนัระหว่างสทิธขิองบดิามารดา/ผู้ปกครอง กบัสิทธิของเด็กเป็นปัจจยัหลักประการหนึง่ 
ที่ท�าให้สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแตกต่างอย่างชัดเจนกับสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ทีเ่ป็นผูใ้หญ่ และประเดน็นีเ้ป็นเหตผุลส�าคญัประการหน่ึงทีจ่�าเป็นต้องใช้อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก ประกอบ
กับปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในกรณีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การใช้สิทธิ
ของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน จ�าเป็นต้องค�านงึถึงสทิธแิละหน้าทีข่องบิดามารดา/ผูป้กครองมาประกอบ
ด้วยในส่วนที่เชื่อมโยงกับเด็ก มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน รายงานว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็กบาง
คนต้องการจะปกป้องคุม้ครองบตุรหลานของตนจากอนัตราย จงึจ�ากดัการเข้าร่วมกจิกรรมของเดก็ผูป้กป้อง
สทิธมินุษยชน และในบางกรณบีดิามารดา/ผูป้กครองอาจเป็นห่วงกงัวลว่าจะมผีลกระทบต่อการเรยีนของ
บตุรหลาน ดงันัน้ ภาครฐัจึงมบีทบาทส�าคญัในการสร้างความมัน่ใจว่า เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนสามารถ
แสดงบทบาทได้อย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อการศึกษาของพวกเขา ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิด
ทศันคติเชงิบวกในหมูบ่ดิามารดา/ผูป้กครอง และในสงัคมต่อเดก็ทีแ่สดงบทบาทนกัปกป้องสทิธมินษุยชน 
เพื่อให้บิดามารดา/ผู้ปกครองเป็นก�าลังใจยกระดับความเข้มแข็งของบุตรหลานท่ีด�าเนินบทบาท 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสามมาตรา ได้แก่ มาตรา 3(2), 5, 18(1-2) ที่มีสารัตถะเน้นสิทธิ
และหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งเก่ียวข้องเป็นการเฉพาะต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
จะได้น�าเสนอในรายละเอยีดแต่ละมาตราด้านล่างนี ้พร้อมกบัการน�าเสนอข้อมูลเพิม่เติมว่าท้ังสามมาตราดังกล่าว
อาจใช้ประกอบกันได้ในทางปฏิบัติ

3.2.1 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการให้ค�าปรึกษา

มาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของ
ครอบครัวขยายหรือชุมชน ซึ่งก�าหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น หรือของผู้ปกครอง 
ตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย ในอันท่ีจะให้แนวทางและ
การแนะแนวที่เหมาะสมในการใช้สิทธิของเด็กตามที่อนุสัญญานี้ให้การรับรอง ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 5 นี ้มบีทบาทครอบคลมุทัง้หมดภายใต้อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็48 และมคีวามส�าคญัอย่างมาก 
เน่ืองจากครอบครวัมอิีทธพิลต่อการแสดงบทบาทนกัปกป้องสิทธมินษุยชนของเดก็ มาตรา 5 น้ีรบัรองบทบาท 
ท่ีชัดเจนและส�าคัญของบิดามารดา/ผู้ปกครอง และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ และสะท้อนความจริงที่ว่า 
บดิามารดาจะต้องมีบทบาทในการสนบัสนนุการใช้สทิธต่ิาง ๆ ของเดก็ทีส่อดคล้องกบัความสามารถทีพ่ฒันา
ตามวัยของเด็ก49

นอกจากนี้ มาตรา 5 ยังมีลักษณะเฉพาะตรงที่ระบุให้บิดามารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้ถือสิทธิ 
(และผูม้หีน้าท่ีรบัผดิชอบ) ภายใต้อนสุญัญาทีม่จีดุประสงค์เพือ่ปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็ ซึง่เป็นบคุคลคนละ
กลุ่มกับบิดามารดา/ผู้ปกครอง มาตรานี้ครอบคลุมถึงบิดามารดา/ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมายด้วย อาจรวมถึงบรรดาผู้น�าชุมชน หรือบรรดาผู้อาวุโสในเผ่า หรือท้องถิ่น
ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย โดยบิดามารดา/ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย
มสีทิธอินัชอบธรรมทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าแก่เดก็ในการใช้สทิธต่ิาง ๆ ทัง้หมดของเดก็ ซึง่ครอบคลมุถงึสทิธิ
พลเมอืงและสิทธทิางการเมือง ตลอดจนสทิธใินการได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากภยัอนัตรายของเดก็ด้วย 
กรณีเฉพาะบิดามารดา นอกจากสิทธิดังกล่าวแล้ว บิดามารดามีหน้าที่ที่จะต้องให้ค�าแนะน�าแก่เด็ก 
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เด็กก็มีสิทธิที่จะต้องได้รับค�าแนะน�าจากบิดามารดา ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวนี้ควรจะ
มีการระบุไว้ในกฎหมายภายในแต่ละประเทศ 

พันธกรณีทางกฎหมายของบิดามารดา/ผู้ปกครองเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ส�าคัญ ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก

มาตรา 31 ภายใต้ พ.ร.บ.เด็กของแอฟริกาใต้ ฉบับที่ 38 ปี พ.ศ. 2548 ระบุว่า: 
‘ก่อนทีบ่คุคลหนึง่จะถอืสทิธแิละความรบัผดิชอบต่อเดก็ ในส่วนท่ีเดก็จะตดัสนิใจใด ๆ 
ที่ระบุไว้ในย่อหน้า b บุคคลผู้น้ันจะต้องพิจารณาความคิดเห็นและความต้องการ
ต่าง ๆ ของเด็ก และค�านึงถึงถึงวัยวุฒิ วุฒิภาวะ และข้ันตอนการพัฒนาการของ
เด็กด้วย’

https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2005-038%20 childrensact.pdf

ในการใช้สิทธิและหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาแก่เด็กนั้น บิดามารดาจะต้องค�านึงถึง “พัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก” ประเด็นนี้ได้แสดงชัดเจนในมาตรา 5 และถูกใช้มากขึ้นในการตีความตลอดทุกมาตรา 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ยังคงเป็นประเด็นแรกและส�าคัญที่สุดที่บิดามารดาจะต้องค�านึงถึง 
เมือ่ให้ค�าปรกึษาแก่บุตรหลาน และบิดามารดาจะต้องค�านงึถงึประเดน็นีต้ลอดชวีติของบุตรหลานแต่ละคน 
ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต�่าของเด็กที่จะมีบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2005-038%20 childrensact.pdf
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และมีเด็กเป็นจ�านวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสิทธิมนุษยชนตั้งแต่อยู่ในระดับประถมศึกษา 
อย่างไรก็ตาม มาตรา 5 รับรู้ว่า ระดับการให้ค�าปรึกษาแก่บุตรหลานของบิดามารดา/ผู้ปกครองจะ
ลดลงเมื่อเด็กมีวุฒิภาวะ50 คณะกรรมการสิทธิเด็ก ยอมรับว่า เมื่อเด็กมีขีดความสามารถที่จะใช้และ
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างเป็นอิสระแล้ว เด็กก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิทธิท่ีจะต้องได้รับ 
ค�าปรกึษาจากบดิามารดาตามมาตรา ดงันัน้ จงึเกดิค�าถามทีส่�าคญัประเดน็หนึง่ว่า อะไรเป็นกรอบมาตรฐาน
ที่แสดงว่าเด็กมีขีดความสามารถท่ีจะใช้และเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างเป็นอิสระ และเมื่อใด
ทีบ่ดิามารดา/ผูป้กครองยงัคงสามารถปฏเิสธการขออนญุาตของบุตรหลานเพ่ือแสดงบทบาทเดก็ผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน หรือสามารถจ�ากัดการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยอมรับความจ�าเป็น
ในการได้รับการสนับสนุนและค�าปรึกษาจากบิดามารดา และผู้ใหญ่ในชุมชนของพวกเขา

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จ�าเป็นต้องมีทัง้ทรัพยากรทางการเงิน ความมุ่งมั่นศรัทธา
ในบทบาทของตน แรงบันดาลใจ ความตัง้ใจและความรักในบทบาทของตน และปัจจัย
ส�าคญัอกีประการหนึง่ ก็คอื การสนบัสนนุและความเข้าใจจากบุคคลรอบขา้ง นกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไม่สามารถท�างานโดยล�าพัง และในความเป็นเด็ก เขาและเธอจ�าเป็นต้อง
ท�างานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ และเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย เขาและเธอจ�าเป็นต้องได้รับ 
ค�าแนะน�าและการสนับสนุนจากผู้อืน่

ความคดิเหน็อืน่ๆ ระบวุ่าดเูหมอืนบดิามารดาต้องการให้บตุรหลานใส่ใจการศกึษา แทนการเข้าร่วม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะรูปแบบใด หรือเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลาน

บิดามารดา/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการให้บุตรหลานอยู่บ้านศึกษาทบทวนบทเรียน 
มากกว่าที่จะออกไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็น
การละเมิดสิทธิเด็ก

 ยุโรปตะวันออก

อย่างไรก็ตาม เด็กหลายคนแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุนจากบิดามารดา
ควรเป็นไปเพ่ือการอ�านวยความสะดวกการแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แทนที่จะเป็น 
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การขดัขวาง บทบาทนกัปกป้องสทิธมินษุยชนของเดก็จ�าเป็นต้องมคี�าแนะน�าเพิม่เตมิในสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบั
รฐัในการเคารพ ปกป้องคุม้ครอง และสนบัสนนุสทิธขิองเดก็ในการได้รบัค�าปรกึษาจากบดิามารดา/ผูป้กครอง
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาตามวัยของเด็ก51 ภาครัฐไม่ควรจะแทรกแซงโดยพลการในสิทธิ
ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีความท้าทาย
ในกรณีที่บิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็กไม่อนุญาตให้บุตรหลานแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยระดับความห่วงกังวลของบิดามารดา/ผู้ปกครองอาจแตกต่างกันไปตามอายุ และระดับภัยอันตราย
ที่บิดามารดา/ผู้ปกครองพิจารณาว่าอาจจะเกิดกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น บิดามารดา
อาจลังเลใจที่จะอนุญาตให้เด็กแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงแม้บุตรหลานจะมีวุฒิภาวะ
ที่จะตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว เพราะความห่วงกังวลถึงผลกระทบต่าง ๆ จากกิจกรรม 
(เช่น กรณีวัยรุ่นคนหนึ่ง ประสงค์จะด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ทางออนไลน์ ซึ่งบิดามารดาของเด็กห่วงกังวล
ว่าเด็กอาจถูกกลั่นแกล้ง หรืออาจถูกละเมิดทางออนไลน์) เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วมของบดิามารดา/ผูป้กครอง นัน้อาจเกีย่วข้องกบัระดบัความเสีย่งในกจิกรรมวฒันธรรม 
ศาสนา และการพิจารณาทางการเมือง แต่เน้นย�้าว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองจ�าเป็นต้องน�าความคิดเห็น
ของเด็กไปประกอบการพิจารณาด้วย ในทุกกรณีภาครัฐมีพันธกรณีท่ีจะต้องให้ความมั่นใจว่า 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถแสดงบทบาทของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยและให้การสนับสนุน และ
ให้ข้อมลูแก่บดิามารดา/ผูป้กครอง เพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถให้ค�าปรกึษา/ค�าแนะน�าแก่บุตรหลานได้อย่าง
เหมาะสม

มาตรา 3(2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

รฐัภาครีบัทีจ่ะประกนัให้มกีารคุม้ครองและการดูแลแก่เด็กเท่าทีจ่�าเป็นส�าหรับความอยูดี่ของเด็ก
โดยค�านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่
รบัผดิชอบเดก็นัน้ตามกฎหมายด้วย และเพือ่การนีร้ฐัจะด�าเนนิมาตรการทางนติบิญัญตัแิละ
บริหารที่เหมาะสมทั้งปวง

มาตรา 3(2) ระบุอย่างชัดเจนถึงพันธกรณีของรัฐในการให้ความมั่นใจว่า เด็กจะได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง และการดูแลเท่าที่จ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก อย่างไรก็ดี มาตรา 3(2) ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ก็คอื สารตัถะในมาตรการอ่ืน ๆ ได้ร่วมระบถุงึประเดน็นีอ้ยูแ่ล้วและในบางมาตรา 
(เช่น มาตรา 19 และ มาตรา 18(2)) ก็มีเนื้อหาเฉกเช่นเดียวกัน52 แต่ถึงกระนั้น มาตรา 3(2) นี้ก็ยังคง
มีความส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญ เพราะระบุถึงพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องยอมรับ หรือค�านึงถึงสิทธิและ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

3.2.2 สิทธิในการได้รับการดูแล และปกป้องคุ้มครอง ด้วยค�าปรึกษา/ค�าแนะน�าจาก 
บิดามารดา/ผู้ปกครอง 
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หน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง53 อย่างไรก็ตาม “การยอมรับ” ไม่ใช่สิ่งตายตัว54 มีหลายกรณีที่ภาครัฐ
อาจจ�าเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องคุ้มครองให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ในกรณีที่บิดามารดา
ขัดขวางบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุตรหลาน หรือบังคับให้บุตรหลานแสดงบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก 
เช่น สนับสนุนให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นในสถานที่ชุมนุมหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอาจท�าให้เด็กตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงอันตรายอย่างร้ายแรง หรือสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงที่อาจบานปลายจนเกิด
ความรุนแรง

มาตรา 18 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า:

(1) รัฐภาคีจะให้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อประกันให้มีการยอมรับหลักการที่ว่า
ทั้งบิดาและมารดามีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูและการพัฒนา
เด็ก โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน

(2) เพื่อความประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ 
รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย
ในอันที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันให้มีการ
พัฒนาสถาบันการอ�านวยความสะดวก และการบริการต่าง ๆ สาหรับการดูแลเด็ก

3.2.3 ความรับผิดชอบของบิดามารดา/ผู้ปกครองและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

สารัตถะหลักในมาตรา 18 นี้ระบุเน้นถึงความรับผิดชอบร่วมกันของบิดามารดาในการเลี้ยงดูและ
พัฒนาบุตร และพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้บิดามารดาสามารถปฏิบัติ
ตามความรบัผดิชอบได้ อย่างไรก็ด ีสารตัถะส่วนทีส่องในมาตรา 18 ระบเุพ่ิมเตมิว่า บดิามารดา/ผูป้กครอง 
ซึ่งมีความรับผิดชอบหลักในการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรหลานจะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นข้อพิจารณาพื้นฐาน โดยประเด็นนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับบริบทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เมื่อน�าสารัตถะในมาตรา 5 และมาตรา 3(2) มาประกอบกัน 

อย่างไรก็ตาม เด็กหลายคนรายงานว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองมักไม่สนับสนุน หรือห้ามพวกเขา
เข้าร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย หรือกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านการศึกษาของพวกเขา

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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อุปสรรคตา่ง ๆ ทีข่า้พเจ้าเผชิญในบทบาทนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในระดับท้องถิ่น มาจากพ่อแม่ของข้าพเจ้า 
เพราะท่านไม่อนุญาตให้ขา้พเจ้าปกป้องสิทธขิองขา้พเจ้า 
เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะได้รับอันตราย 

 เอเชีย-แปซิฟิก

เอเชีย-แปซิฟิก

พ่อแม่มักไม่สนับสนุนพวกเรา โดยมักขอให้พวกเรา
หลีกเลีย่งสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดความรุนแรง

มีเด็กบางคนยอมรับว่า บิดามารดาเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ซึ่งพวกเขายอมรับได้ ในขณะที่เด็กคนอ่ืน ๆ พูดถึงว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนและได้รับก�าลังใจ
จากครอบครัว หลายคร้ังหลงัจากทีพ่วกเขาพดูโน้มน้าวให้บิดามารดาเหน็ด้วยว่าสิง่เหล่านัน้เหมาะสม และ
มีการสนับสนุนจากเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ 

เอเชีย-แปซิฟิก

ใช่เลย มีความท้าทาย/อุปสรรคหลายอย่างทีเ่ยาวชนเผชิญ เช่น ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ครอบครวัใหเ้ขา้รว่มการชุมนมุใด ๆ โดยเฉพาะเพือ่นนกัเรยีน ซ่ึงเขาปรารถนาทีจ่ะเขา้รว่ม
และดูด้วยตนเองว่ามีอะไรที่จตุรัสที่มีการชุมนุม แต่ครอบครัวของเขาไม่อนุญาต และ
เขาก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ข้าพเจ้าเล่าให้เพื่อนคนนัน้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึน้ที่จตุรัส และ
ชักชวนให้เขาเขา้รว่ม โดยบอกวา่ไม่มอีะไรนา่กลวั และในทีสุ่ด เขาสามารถโนม้นา้วพ่อของเขา 
และได้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ตุรัส

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

มันช่วยพวกเราเวลาครู อาจารย์ โรงเรียน เพื่อนฝูง และครอบครัว
อยู่เคียงข้าง รับรู้ว่าพวกเขาเช่ือในค�าพูดของพวกเรา ให้พืน้ที่พวกเรา
มีส่วนร่วม และพวกผู้ใหญ่เคารพการตัดสินใจของพวกเรา และสอนวิธี
ปกป้องสิทธิของตนเองให้พวกเรา
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ในขณะที่มาตรา 18 มักจะน�ามาพูดคุยในบริบทของความรับผิดชอบของบิดามารดาเพื่อสนับสนุน
การตระหนกัถงึสทิธทิางสงัคมและเศรษฐกิจของเด็ก แต่สารตัถะของมาตรา 18 นีค้รอบคลมุถงึความรบัผดิชอบ
ของบดิามารดาเพือ่สนบัสนนุสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืงของเด็กด้วยตลอดจนความรับผดิชอบของ
บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนคุณค่าต่าง ๆ ของสิทธิมนุษยชนแก่เด็ก55 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 16 
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุเน้นบทบาทของบุคคลในการสร้างความตื่น
ตัวในภาคประชาชนเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นความรับผิดชอบของบิดามารดา/ 
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก เช่น สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบยังมีอย่างจ�ากัด ดังนั้น ภาครัฐจะต้องให้
ความมั่นใจว่า ครอบครัวและชุมชนของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน จะมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของสิทธิเด็กทุกเรื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น 
การสนับสนุนทางด้านกฎหมายและทางด้านจิตสังคม

ในบางกรณีที่บิดามารดา/ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งกรณีดังกล่าวส่วนใหญ่ภาครัฐจะไม่ล่วงรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิของเด็ก หรือพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร 
ท่ีจะเข้าแทรกแซง เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อเดก็มากขึน้ตราบใดทีพ่จิารณาเหน็ว่าเดก็ไม่ได้ตกอยูใ่นภาวะ
เสี่ยงภัยอันตรายอย่างร้ายแรง แต่ถึงกระนั้น ภาครัฐควรจัดให้มีระบบบริการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะส�าหรับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในครอบครัว
โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมเห็นพ้อง และเป็นการช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้ท้ังสองฝ่าย นอกจากนี้ 
ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถเข้าถึงระบบการชดเชยเยียวยา ในกรณีที่การจ�ากัดนั้น ๆ 
เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

3.2.4 สิทธิของบิดามารดา/ผู้ปกครอง: สรุปมาตรการเชิงปฏิบัติการ

ในบางกรณ ีบดิามารดา/ผูป้กครองของเดก็ท่ีได้ด�าเนินบทบาทนักปกป้องสทิธิมนุษยชนอยูก่่อนแล้ว 
กิจกรรมของพวกเขาอาจส่งผลต่อความคิดเห็นและบทบาทของบุตรหลาน ดังนั้น เด็กจากครอบครัว
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากจากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือจากภัยอันตราย
ที่เป็นผลมาจากการด�าเนินการนั้น ๆ (ดูหัวข้อ 3.1.1) บิดามารดา/ผู้ปกครอง ควรให้ค�าปรึกษา 
แก่บุตรหลานอย่างเป็นกลาง โดยไม่โน้มน้าวให้เด็กคล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน (ดูหัวข้อ 3.4.2) 
ส่วนในกรณีที่เด็กไม่ได้มาจากครอบครัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาครัฐมีพันธกรณีที่จะต้องท�าให้
บดิามารดา/ผู้ปกครองสนับสนุนบตุรหลานให้ตระหนกัและเข้าใจในสทิธเิดก็ อย่างไรกต็าม ในความเป็นจรงิ 
มีบิดามารดา/ผู้ปกครองหลายคนที่ตัดสินใจในทุก ๆ วันโดยไม่ได้ค�านึงถึงสิทธิของตนเองหรือสิทธิของเด็ก 
หรือโดยไม่มีความรู้หรือความตระหนักรู้ถึงหน้าท่ีในสิทธิและความรับผิดชอบของตนต่อเด็ก ในกรณีน้ี 
ภาครัฐมีบทบาทส�าคัญในการให้ความรู้แก่บิดามารดา/ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิต่าง  ๆ ที่เด็กควรได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งรวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก 
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นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยชี้แจงประเด็น
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เพศสภาพ และประเด็นอื่น ๆ ที่มักเป็นข้อกังวลของบิดามารดา/ผู้ปกครอง 
ทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทเด็กผูป้กป้องสทิธิมนษุยชน อกีทัง้ภาครัฐ ควรจะด�าเนนิขัน้ตอนต่าง ๆ เพือ่คลายความห่วง
กังวลของบิดามารดาเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลานที่ด�าเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(ดูหัวข้อ 3.4.5) เพื่อให้บิดามารดา/ผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองบุตร
หลาน ภาครัฐยังควรให้ค�าแนะน�าแก่โรงเรียน และครูอาจารย์เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการศึกษา ซึ่งจะช่วยคลายความห่วงกังวลของบิดามารดา/
ผู้ปกครองในประเด็นผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลานด้วย ทั้งนี้ ถ้าภาครัฐให้ความรู้และสนับสนุน
ครอบครัวของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อบทบาท
เดก็ผู้ปกป้องสทิธมินษุยชนจะช่วยส่งเสรมิให้บดิามารดา/ผูป้กครองบรรลหุน้าทีข่องตนทีร่ะบไุว้ในมาตรา 5 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และช่วยยกระดับความเข้มแข็งของเด็กที่แสดงบทบาทนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนด้วย

รัฐควรผนวกสิทธิและหน้าท่ีของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการให้ค�าปรึกษา แนวทาง
แก่บุตรหลานในการใช้สิทธิของพวกเขาไว้ในกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

รัฐควรให้ความรู้แก่บิดามารดา/ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก 
รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพวกเขา เพื่อให้บิดามารดา/ผู้ปกครอง 

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อต้องให้การสนับสนุนและแนะน�าบุตรหลาน

รฐัควรเสรมิสรา้งศักยภาพบดิามารดา/ผู้ปกครองเพื่อสนบัสนนุเดก็ ๆ ที่ด�าเนนิบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยท�าให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและ
กิจกรรมต่าง ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลาน 

รัฐควรจัดให้มีกลไกที่เด็ก ๆ สามารถแสวงหา และได้รับการสนับสนุนและบริการเมื่อมี
ความขัดแย้งระหว่างบิดามารดา/ผู้ปกครองกับเด็กที่ออกมาใช้สิทธิของพวกเขา

รฐัควรจดัสรรโอกาสใหเ้ดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนเขา้ถงึการชดเชยเยยีวยากรณทีี่ถกู
จ�ากัดสิทธิโดยบิดามารดา/ผู้ปกครอง
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3.3 สิทธิทางการศึกษา (มาตรา 29 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
มาตรา 15-16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: บุคคลทุกคน 
โดยล�าพงัหรอืโดยร่วมมอืกบัผูอ่ื้น มีสทิธทิีจ่ะพฒันา และอภปิรายแนวคดิใหม่ด้านสทิธมินษุยชน 
หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ

มาตรา 15 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: รัฐมีความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับช้ัน และประกันว่าผู้รับผิดชอบทั้งปวงในการฝึกอบรม
ทนายความ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และ
เจ้าหน้าทีข่องรฐั ได้รวมเรือ่งการสอนสทิธมินุษยชนไว้ในหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

มาตรา 29(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก: 

รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่

ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน

ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและต่อหลักการ 
ที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ

ค) การพฒันาความเคารพต่อบดิามารดาของเดก็ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ภาษา และค่านยิม
ของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อค่านิยมของชาติ
ถิ่นก�าเนิดของเขาและต่ออารยธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง

ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตส�านึกแห่งความ
เข้าใจกนั สนัติภาพ ความอดกลัน้ ความเสมอภาคทางเพศ และมติรภาพในหมูม่วลมนษุย์
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม

จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: ปัจเจกบุคคล 
องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่สาคัญในการช่วยให้สาธารณชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการ
สร้างความเข้าใจ ขนัตธิรรม สนัตภิาพ และมติรภาพระหว่างชาต ิและระหว่างกลุม่เชือ้ชาติ 
และศาสนาทั้งปวง โดยค�านึงถึงภูมิหลังของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการ
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน อีกท้ัง
มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรับนกัปกป้องสิทธมินษุยชน มาตรา 29(1)(ข) เรียกร้องให้รัฐภาคใีห้ความมัน่ใจว่า 
การศึกษาต้องเป็นไปในทิศทางที่่ส่งเสริมเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ตลอดจน 
หลักการต่าง ๆ ในกฎบัตรสหประชาชาติ56 ค�าว่า “สิทธิมนุษยชน” ครอบคลุมถึง “สิทธิเด็ก” อย่างชัดเจน 
และเมื่อประกอบกับมาตรา 42 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท�าให้รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความ
มั่นใจว่าการศึกษาของเด็กจะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการเคารพในสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย57

การให้ความมัน่ใจว่า หลกัสตูรการเรยีนการสอนภาคบงัคบัในโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาจะต้อง
มีเร่ืองสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วยนี้ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดวิธีหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจว่า 
เดก็และผูท้รงสทิธทิกุคน จะตระหนกัในสทิธขิองพวกเขา และสามารถเรียกร้องสิทธิมนษุยชนของตนเองและ
เรียกร้องแทนบุคคลอื่น ๆ ได้ผ่านแนวทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิเด็กได้แสดงความกังวลในเอกสารสรุปข้อสังเกตหลายฉบับเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนการศกึษาเก่ียวกับสทิธมินษุยชน โดยเฉพาะสทิธิเดก็ โดยในหลายประเทศ เดก็ไม่ได้รบัการศกึษา
เรือ่งสทิธมินษุยชนเลย ส่วนในประเทศทีม่กีารผนวกเรือ่งสิทธมินษุยชนเข้าในหลักสูตรก็อาจไม่ได้รวมเรือ่ง
เฉพาะในด้านสิทธิเด็กไว้เสมอไป58

เดก็ผู้ปกป้องสทิธมินุษยชนได้บ่งชีว่้าการทีพ่วกเขาไม่ได้รบัการศกึษาเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเป็นความ
ท้าทายที่ส�าคัญที่สุดประการหน่ึงในการด�าเนินการของพวกเขา เด็กเป็นจ�านวนมากระบุว่าพวกเขาไม่ได้
รับการศึกษาที่เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพและความสามารถ 
ของพวกเขาทีจ่ะแสดงบทบาทนกัปกป้องสทิธมินษุยชน นอกจากนีเ้ดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน แสดงความ
คิดเห็นตรงกับบุคคลอื่น ๆ ว่า กิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีคุณค่าอย่างมากที่จะถูกผนวกรวม
อยู่ในระบบการศึกษา โดยชี้ว่า กิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษา
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
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โรงเรียนควรสอนพวกเราเรื่องสันติภาพ ไม่ใช่ความรุนแรง
ความเกลยีดชังจากครูอาจารย์ทีม่คีวามชิงชังชาวตา่งชาตแิละ
กลุม่รกัรว่มเพศเป็นเช้ือไฟโหมกระพอืความเกลยีดชังในโรงเรยีน

แอฟริกา 

ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ 

โรงเรียนควรรวมเรื่องสิทธิต่าง ๆ ไว้ในนโยบายของสภาโรงเรียน และ
ระบบการลงคะแนนเสียงนักเรียน อีกทัง้ควรให้การศึกษาเรื่องสิทธิต่าง ๆ 
แก่เด็กทุกคน แม้ว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียน นอกจากนี ้ โรงเรียนต่าง ๆ 
ควรเผยแพรข่อ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิตั ิและการสนบัสนนุสทิธติา่ง ๆ ของเดก็

 ยุโรปตะวันออก 

โรงเรยีนควรวเิคราะหร์ว่มกบันกัเรยีนเกีย่วกบัประสบการณ์
การชุมนุมอย่างสงบของนักเรียนและควรสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวในโรงเรียน

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

บุคคลทุกคนควรท�าบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจว่า สิทธิมนุษยชน
ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง แตเ่กอืบไมมี่ผูใ้ดท�าเช่นนัน้ ยกตวัอยา่งเช่น โรงเรยีน
ตา่ง ๆ ควรมกีารพูดคยุเกีย่วกบัสิทธมินษุยชนมากขึน้ และใหค้วามมัน่ใจวา่เดก็ ๆ 
สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตน 

การน�ามาตรา 29(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมาตรา 15 ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
นกัปกป้องสทิธมินษุยชนไปใช้อย่างมปีระสทิธภิาพจะสร้างความมัน่ใจได้ว่า สทิธิมนุษยชนศึกษาจะถูกผนวก
ในหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศทกุระดบัโดยระบคุวามส�าคญัของสิทธเิดก็เป็นพเิศษ ในขณะ
ที่โรงเรียนคือสถานที่ท่ีเด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ แต่มีเด็กเป็นจ�านวนมากที่ไม่ได้เข้าสู ่
ระบบโรงเรยีน หรอืไม่ได้เข้าศกึษาในโรงเรยีนของรฐับาล ดังนัน้ ภาครฐัจงึมพีนัธกรณทีีต้่องให้ความมัน่ใจว่า 
เด็กนอกระบบโรงเรียนจะสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละผู้ตรวจการกจิการเด็ก (ดูหวัข้อ 4.1) สามารถมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินภารกจินี้
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนศึกษาที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องขยายกรอบการเรียนรู้ให้กว้างกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาในสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ และสอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและ
การฝึกอบรม(United Nations Declaration on Human Rights Education and Training) 
เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า เดก็จะได้เรยีนรู้ไม่เพยีงแต่เนือ้หาเกีย่วกับสทิธมินษุยชน แต่เรยีนรูผ่้านกระบวนการ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงสิทธิมนุษยชน59 คณะกรรมการสิทธิเด็ก ระบุเน้นว่า “เด็ก ๆ 
ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยการได้เห็นการน�ามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ไปปฏิบัติไม่
ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในชุมชน”60 ซึ่งหมายความว่า เด็กไม่เพียงควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ 
ของพวกเขาเท่านั้นแต่ควรเรียนรู้แนวทางการเรียกร้องและการปกป้องสิทธิของพวกเขา และสิทธิ
ของบุคคลอื่น ๆ ด้วย การชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นหนึ่งในรูปแบบสิทธิมนุษยชนศึกษา
ที่มีคุณค่ามากส�าหรับเด็ก เพราะถือเป็นประสบการณ์แรก ๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียน61 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะสามารถ
ช่วยท�าให้เด็กมีสิทธใินการศึกษามากกว่าเป็นการลดค่าสิทธดิังกล่าว เด็กควรได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการใช้สิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้แทนรายงานพิเศษ
ด้านเสรีภาพในการแสดงออกก็ได้เน้นถึงความส�าคัญของโครงการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมว่า จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดที่ลึกซึ้งขึ้น ควบคู่กับการมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแสดงออกและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ62

คณะกรรมการสทิธเิดก็ระบเุน้นว่า สทิธิมนุษยชนศกึษาจะไม่มโีอกาสเป็นไปได้ “เว้นแต่ว่ากลุม่บคุคล
ท่ีถูกคาดหวังว่าจะมบีทบาทช่วยถ่ายทอด ส่งเสรมิ และให้ความรูน้ัน้ได้ตระหนกัถงึคณุค่า และเช่ือมัน่ในความ
ส�าคญัของพวกเขาในการส่งเสริมสิทธมินุษยชนศกึษา”63 วฒันธรรมของโรงเรยีน ซึง่มกัจะถกูสร้างโดยกลุม่
ครูอาวุโสและผู้บริหาร ควรจะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน
ของครูและนักเรียนที่แสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้โครงการอบรมทั้งก่อนเข้าท�างาน
และระหว่างท�างาน ซึง่มีจุดประสงค์เพือ่ส่งเสริมการด�าเนนิงานทีเ่คารพปกป้องสทิธเิดก็มคีวามส�าคญัอย่าง
มากส�าหรับครูและผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็ก ทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยโครงการอบรมดังกล่าวควรจะครอบคลุมถึงความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการสอน และนโยบายต่าง ๆ อาทิ วินัยเชิงบวก การดูแลเอาใจใส่ และการปกป้อง
คุม้ครองเดก็ด้วยประเดน็ส�าคญัเป็นพเิศษอกีประเดน็หนึง่กค็อื โรงเรยีนและนกัการศกึษาจะต้องไม่ละเมดิ
สทิธิพลเมืองและสิทธทิางการเมอืงของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนเมือ่เดก็เหล่าน้ันแสดงบทบาทนกัปกป้อง
สทิธมินษุยชน ครอบคลมุถงึการให้ความเคารพ ปกป้องคุม้ครอง และส่งเสรมิให้เดก็ได้ใช้สทิธด้ิานเสรภีาพ
ในการแสดงออก การชมุนมุ และการประท้วงโรงเรยีนต่าง ๆ จงึมบีทบาทเป็นศนูย์กลางในการให้ความเคารพ 
ปกป้องคุม้ครอง และส่งเสรมิสทิธด้ิานเสรภีาพในการแสดงออกของเดก็ด้วย ดงัตวัอย่างทีศ่าลของประเทศต่าง ๆ 
ให้การยอมรับว่า เด็กจะไม่สูญเสียสิทธิใด ๆ ทันทีที่พาตนเองเข้าสู่บริเวณโรงเรียน64

ดังนั้น เพื่อให้ความมั่นใจว่า นักการศึกษาจะไม่ด�าเนินการใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน 
จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายและนโยบายระดับชาติด้านการศึกษาที่ได้ให้แนวทางอย่างชัดเจนส�าหรับ
โรงเรยีนและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตติามซึ่งต้องสอดคล้องกับสิทธมินุษยชนเมื่อเด็กแสดงบทบาท
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ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ความท้าทายประการหนึ่งที่พบเห็นก็คือ คุณค่าหรือ
ค่านิยมที่โรงเรียนต่าง ๆ ต้ังไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการให้การศึกษาแก่นักเรียนท�าให้โรงเรียนต่าง ๆ 
อาจต้องมข้ีอห้าม หรอืไม่มีนโยบายสนบัสนนุหมวดกจิกรรมของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการพจิารณาว่า ไม่ตรงกบั
คุณค่า หรือค่านิยมที่เป็นเป้าหมายของโรงเรียน นอกจากนี้นโยบายของโรงเรียนท่ีกดดันให้นักเรียนเน้น
ความส�าเร็จทางวิชาการก็อาจท�าให้เด็กมีข้อจ�ากัดด้านเวลาที่จะด�าเนินกิจกรรมในบทบาทเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

3.3.1 สิทธิทางการศึกษา: สรุปมาตรการเชิงปฏิบัติการ

ภาครฐัจะตอ้งให้ความมั่นใจวา่ เด็กทุกคน ไม่วา่จะอยูใ่นระบบการศกึษาหรอืนอกระบบ 

การศึกษา ได้รับสิทธิมนุษยชนศึกษา

โรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติควรจะผนวกสิทธิมนุษยชนศึกษาไว้ใน
ระบบการเรียนการสอนภาคบังคับ ครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กท่ีจะแสดงบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนศึกษาควรผนวกความรู้เร่ืองการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของเด็ก 
ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกันติริฐั และกระบวนการขอรบัการชดเชยเยยีวยา
จากกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาและสถานที่อื่น ๆ 

โครงการอบรมต่าง ๆ ส�าหรับครูอาจารย์ และนักการศึกษา ควรจะรวมเรื่องสิทธิเด็ก 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อบังคับในโครงการอบรมด้วย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง 

สิทธิของเด็กในบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

โรงเรียนและผู้ให้บริการทางการศึกษาควรให้ความมั่นใจว่า สิทธิเด็กจะได้รับ
การเคารพในแวดวงการเรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมของเด็ก 

อยา่งมคีวามหมาย การแกปั้ญหาความขดัแยง้ และนโยบายตอ่ตา้นการถกูกลั่นแกลง้รงัแก 
(anti-bullying) 

โรงเรียนและผู้ให้บริการทางการศึกษา ควรให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
การด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการแสดงบทบาท 

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรจัดสรรให้เด็กเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิเด็ก และ
ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.4 การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย (มาตรา 19, 36, 37, 39 ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมาตรา 9, 10, 12 ภายใต้ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่แสดงบทบาทเพื่อปกป้องสิทธิของเขาเอง หรือเพื่อสิทธิของผู้อ่ืน 
มักจะถูกกระท�าความรุนแรงและถูกป้ายมลทินเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก อีกทั้งยังอาจถูกมองจาก
บางคนว่า ประพฤตตินขดัต่อกรอบทางสงัคมและขนบธรรมเนยีมวฒันธรรมทีย่ดึถือปฏิบัตกัินมาอย่างยาวนาน
ที่เด็กไม่ควรพูดแสดงความคิดเห็นใด ๆ นอกจากนี้ เด็กยังมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมี
ร่างกายที่เล็กกว่า ภาวะร่างกายอยู่ระหว่างการพัฒนา และขาดฐานอ�านาจ ซึ่งเด็กในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 
จะยิง่มคีวามเสีย่งอันตรายมากข้ึน เช่น เดก็ผูห้ญิง เดก็พกิาร เดก็ทีใ่ช้ชวีติบนท้องถนน เดก็ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์
ความขัดแย้งทางอาวุธ และเด็กที่จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เด็กที่มีภูมิหลัง
เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง ในบางครั้งเด็ก ซ่ึงรวมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตกเป็นเหยื่อ
ถูกกระท�าความรุนแรงเพื่อยับยั้งขัดขวางผู้อื่น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไม่ให้แสดง
บทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ซึง่ความเสีย่งอนัตรายดงักล่าวอาจรุนแรงขึน้ถ้ากิจกรรมนกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนประสบความส�าเร็จและเป็นที่สนใจของมวลชน ทั้งนี้ อันตรายที่เด็กเผชิญมักจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป เช่น ถูกลงโทษทางร่างกาย หรือถูกกักขัง และให้อดอาหาร มาตรการท่ีอาจไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใหญ่มากนัก (เช่น มาตรการควบคุมฝูงชนในระหว่างการชุมนุมประท้วง) อาจจะเป็น
อันตรายมากกว่าถ้าน�ามาตรการนั้นมาใช้กับเด็ก สภาพแวดล้อมที่เด็กใช้ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียน 
ก็อาจเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก เช่น ถูกเพื่อนรุมกลั่นแกล้งรังแกและถูกครูอาจารย์ท�าโทษ ดังนั้น 
บดิามารดา/ผูป้กครองมบีทบาทส�าคญัเป็นพเิศษทีจ่ะต้องปกป้องคุม้ครองบตุรหลานจากอนัตรายต่าง ๆ 
รวมถึงการถูกกระท�าความรุนแรงทั้งในบ้านและสถานที่อื่น ๆ 

การรกัษาสมดลุระหว่างการปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็โดยไม่ให้เดก็เป็นอนัตราย กบัการใช้สทิธพิลเมอืง
และสทิธิทางการเมอืงของเดก็จงึเป็นประเดน็ทีโ่ดดเด่นและท้าทายมากทีส่ดุประเดน็หนึง่ในบรบิทของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องตระหนักว่าสิทธิต่าง ๆ นั้นเชื่อมโยงกัน ถ้าเด็ก
จะปลอดภัย เดก็จ�าเป็นต้องเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร และความคดิเหน็ของพวกเขาได้รบัการรบัฟังอย่างจริงจงั 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่ได้ท�าให้เด็กตกอยู่ในอันตรายถ้าเด็ก ๆ ตระหนักอย่างเต็มที่ในสิทธินี้ 
เด็ก ๆ สามารถใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยไม่กระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
การเสรมิศกัยภาพและพลงัให้กบัเดก็ ๆ คอืหัวใจส�าคัญในการสร้างความมัน่ใจว่าเดก็ ๆ จะได้รับการคุ้มครอง
เมื่อแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การจะใช้มาตราการใด ๆ เพื่อคุ้มครองเด็กจากอันตรายนั้น
จะต้องไม่ใช่เป็นไปเพือ่ลดิรอนสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของเดก็ หรอืลดการจดัสรรสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในการแสดงบทบาทของพวกเขา 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรับรองให้เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็ก
โดยเหตทุีย่งัไม่เตบิโตเตม็ทีท่ัง้ทางร่างกายและจติใจ จงึต้องการการพทิกัษ์และการดแูลเป็นพเิศษ65 มาตรา 19 
ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ซึง่จะกล่าวถงึในห้วข้อด้านล่างนี ้มสีารตัถะทีเ่ป็นรายละเอยีดของประเดน็นี้ 
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มาตราอืน่ ๆ ทีม่คีวามส�าคญัเก่ียวข้องกบัประเด็นนี ้รวมถึงมาตรา 3(1) (หลกัการผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก) 
มาตรา 6 (สิทธิในการอยู่รอดและการได้รับการพัฒนา) มาตรา 12(1) (สิทธิในการได้รับการรับฟัง) และ
มาตรา 13 และมาตรา 17 (สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครอบคลุมการปกป้อง
เป็นการเฉพาะส�าหรับกลุ่มเด็กเฉพาะ รวมถึง กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเด็กในระบบการเลี้ยงดูทดแทน 
กลุม่เดก็ท่ีถกูคมุขัง และกลุม่เดก็ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ความขดัแย้งทางอาวธุ นอกจากนี ้เดก็ยงัมสีทิธิ
เฉพาะทีจ่ะต้องได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์ในทกุรปูแบบ ซึง่รวมถงึการแสวงประโยชน์
ทางเพศ ทางเศรษฐกิจ การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรายละเอียดของสิทธิดังกล่าวนี้จะมีการกล่าวถึง
ในหัวข้อด้านล่างนี้เช่นกัน (โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรา 32-36 ) ในส่วนของมาตรา 37 ระบุรับรอง
สทิธิเดก็ทีจ่ะต้องได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากการถกูทรมาน หรอืการกระท�าอืน่ๆ ทีโ่หดร้ายไร้มนษุยธรรม 
หรอืถกูย�า่ยศีกัดิศ์รแีละถกูลงโทษประหารชวีติ ซึง่เป็นสทิธมินษุยชนทีม่มีานานแล้วของเดก็ ในขณะทีม่าตรา 39 
ก็เป็นสิทธิเฉพาะอีกประการหนึ่งของเด็ก โดยเรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อภัยอันตรายให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานว่า พวกเขาถูกข่มขู่คุกคามและละเมิดทั้งทางร่างกาย
และทางอารมณ์ โดยมสีาเหตจุากการทีพ่วกเขาเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ด้านสิทธมินษุยชนในการประชมุหารอื
ทั่วไปปี 2561 ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ร้อยละ 70 ของผู้แทนเด็กที่เข้าร่วม ได้เล่าถึงประสบการณ์
ความรุนแรง หรือการถูกข่มขู่คุกคามเมื่อแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน66ประเด็นที่น่ากังวล
มากยิ่งขึ้น ก็คือ กรณีที่เด็กหลายคนเล่าว่า เมื่อพวกเขารายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่พวกเขาอาจไม่ได้รับการรับฟังจากผู้ใหญ่อย่างจริงจัง นอกจากนี้
เจ้าหน้าทีท้่องถ่ินโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพียงส่วนน้อยมากทีผ่่านการอบรมเพือ่ให้สามารถจดัการกบั
เรือ่งราวต่าง ๆ เกีย่วกบัเดก็โดยใช้แนวทางตามสทิธเิดก็67 มาตรา 9 ภายใต้ปฏญิญาสากลว่าด้วยนกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ระบุว่า เด็กควรได้รับ
โอกาสทีจ่ะได้รบัการชดเชยเยยีวยาอย่าง
มีประสิทธิผลเมื่อสิทธิของพวกเขา
ในฐานะนักปกป้องสิทธิถูกละเมิด 
(ดูหัวข้อ 4)

เมือ่คุณปกป้องสิทธิมนุษยชน 
อาจมีบางคนโจมตีคุณ

ยุโรปตะวันออก
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.4.1 การคุ้มครองจากความรุนแรง การบาดเจ็บ การละเมิด การถูกปล่อยปละละเลย 
ความประมาทเลินเล่อ และพฤติกรรมมิชอบ

มาตรา 19 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและ
การศกึษา ในอนัทีจ่ะคุม้ครองเดก็จากรูปแบบทัง้ปวงของความรุนแรง ทัง้ทางร่างกายและจิต 
การท�าร้ายหรือการกระท�าอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติ
ที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท�าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยู่ในความดูแล
ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล

(2) ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุม้ครองเช่นว่านี ้ควรรวมถงึ กระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล 
ส�าหรบัการจดัตัง้แผนงานทางสงัคม ในอนัทีจ่ะให้การสนับสนุนทีจ่�าเป็นแก่เดก็และบคุคล
ซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลส�าหรับการป้องกัน
ในรูปแบบอื่น และให้มีการระบุ การรายงานการส่งเรื่องเพื่อพิจารณา การสืบสวน 
การปฏิบัติและการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติท่ีผิดต่อเด็กตามท่ีระบุมาแล้วข้างต้น 
และในกรณีที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

มาตรา 12(2) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รัฐต้องด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ 
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดย
พลการอ่ืนใด ทีเ่ป็นผลจากการทีบุ่คคลนัน้ได้ใช้สทิธอิย่างชอบธรรมตามทีอ้่างถึงในปฏญิญานี้

มาตรา 9(1) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับ
ผู้อื่นที่จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครอง
เมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 9(5) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

รัฐควรด�าเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวน
เมื่อมีเหตุท่ีน่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดินแดน
ที่อยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนั้น

มาตรา 19 ได้ปรับกรอบใหม่โดยให้เด็กคือผู้ทรงสิทธิ ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ถูกกระท�า ท่ีจ�าเป็นต้อง
ได้รบัความช่วยเหลอื โดยเน้นทีม่าตรการป้องกนัและมาตรการปกป้องคุม้ครองแทน และเป็นพนัธกรณขีอง
ภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้อง “ด�าเนินมาตรการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดความรุนแรงและ
การการกระท�าอันมิชอบโดยจัดการกับปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เป็นความสุ่มเสี่ยงของอันตรายที่จะ
เกิดกับเด็ก”68 สารัตถะของมาตรานี้บ่งชี้ว่า ภาครัฐไม่อาจอ้างการขาดแคลนทรัพยากรมาเป็นเหตุผล
ที่ท�าให้ภาครัฐล้มเหลวหรือไม่สามารถด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากอันตรายได้69,70 ส่วนสารัตถะท่ีเป็นนัยส�าคัญของพันธกรณีของภาครัฐภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็คือ มาตรการที่ภาครัฐต้องด�าเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนษุยชนจากอนัตรายต่าง ๆ จะต้องมากกว่ามาตรการทีด่�าเนนิการเพือ่ปกป้องคุม้ครองนกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ใหญ่ 

คณะกรรมการสิทธเิดก็ได้ให้ค�าจ�ากดัความอย่างกว้างของค�าว่า “ความรนุแรง” ครอบคลมุการบาดเจ็บ 
และการข่มเหงรงัแก หรอืการท�าร้าย ทัง้ทางร่างกายและจิตใจในทกุรปูแบบ71 อกีทัง้ระบเุน้นอย่างชดัเจนว่า 
ค�าว่า ความรุนแรง “จะต้องไม่ถูกตีความไปในทางที่ท�าให้ลดผลกระทบและความจ�าเป็นในการบ่งชี้ต่อรูป
แบบของอันตรายที่ไม่ใช่ทางกาย หรือจากความไม่ได้ตั้งใจ (เช่น ต้องรวมถึงการปล่อยปละละเลยและ
พฤติกรรมเชิงลบที่มีผลทางจิตใจ”)72 ส่วนแนวคิด “ความปลอดภัยแบบองค์รวม”73 (holistic security) 
ที่ใช้อย่างกว้างขวางส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นั้น ขยายความเข้าใจในการตระหนักต่อมาตรา 19 
ส�าหรบัเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนโดยให้ความส�าคญักบัประสบการณ์และการมส่ีวนร่วมของนกัปกป้องสทิธิ

‘ความปลอดภัยแบบองค์รวม’ (เทคโนโลยีด้านยุทธวิธี)74

การอ้างอิงถึง ‘ความจ�าเป็นที่แตกต่างกันไปของร่างกายและจิตใจ’ ครอบคลุม
ประสบการณ์ที่หลากหลายของเด็ก ๆ

‘การให้ค�าจ�ากัดความของความเป็นอยูท่ีดี่ในบริบทของนักกจิกรรมเป็นเรือ่งส่วนบคุคล 
โดยได้รบัอิทธพิลจากความจ�าเป็นทีแ่ตกต่างกันไปของร่างกายและจติใจของแต่ละคน 
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ตลอดจนความท้าทายทีป่ระสบ ความเชือ่ (ศาสนา จติวิญญาณ หรือทางสายฆราวาส) 
เพศสภาพ ความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น ในฐานะนักกิจกรรม และ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเราจะต้องให้ค�าจ�ากัดความของความปลอดภัย
ด้วยตนเองตามแบบฉบับของตนเอง และรวมพลังกันเป็นหนึ่งและสนับสนุน
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม องค์กร และขบวนการของพวกเรา’
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มาตรา 19 ครอบคลุมประสบการณ์มากมายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญหลังจาก หรือระหว่าง
เข้าร่วมกจิกรรมปกป้องสทิธมินษุยชน ข้อห่วงกงัวลส�าคญัของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนคอืการถกูตอบโต้ 
จากกจิกรรมของพวกเขา ซึง่อาจเป็นการตอบโต้จากครอบครวั เพ่ือนฝงู ครอูาจารย์ ผูน้�าทางศาสนา ภาครฐั 
และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการท�าร้ายร่างกายและท�าร้ายทางวาจา การใช้ถ้อยค�าก่อกวนในโลก
ออนไลน์ การตีตรา และความกดดันทางจิตใจ ซึ่งอันตรายดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดจากเจตนา แต่ประเด็น
ที่เป็นข้อพิจารณาส�าคัญในมาตรา 1975 ก็คือ เด็กได้รับผลกระทบหรือไม่จากการประเมินโดยเป็นกลาง
หรือเป็นอัตวิสัย โดยฝ่ายเด็กไม่จ�าเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า อันตรายท่ีพวกเขาได้รับเป็นผลจากบทบาท 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ แต่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาครัฐ โดยไม่ถูก
เลือกปฏิบัติ (ตามที่ระบุในมาตรา 2)76 และโดยไม่ต้องค�านึงถึงเจตนาหรือไม่เจตนาในการกระท�านั้น 
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจมีข้อโต้แย้งว่าจะจัดสรรมาตรการป้องกันและปกป้องคุ้มครองน้อยลงให้กับ
กลุ่มเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น เด็กโต

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเพศหญิงจะเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้น 
เมือ่พวกเธอแสดงบทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน เนือ่งจากบทบาทของพวกเธอท้าทายต่อแบบแผนทาง
ด้านวัฒนธรรมและสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณ ีการรบัรูแ้ละมายาคตขิองผู้คน เกีย่วกับบทบาท
และสถานภาพของผู้หญิงในสังคม ความท้าทายดังกล่าวอาจท�าให้เกิดความคิด ความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์
ต่อพวกเธอ และท�าให้พวกเธอขาดการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่77 ความท้าทาย
เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเด็กผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ถูกคุกคาม ถูกกระท�าความ
รุนแรง และถูกป้ายมลทินหรือตราบาป ไม่เพียงเพราะพวกเธอเป็นเด็ก แต่เพราะความเป็นผู้หญิงด้วย 
นอกจากนี้ ลักษณะของความรุนแรง และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เด็กผู้หญิงเผชิญก็มักจะแตกต่างจากที่เด็ก
อืน่ ๆ เผชญิ กล่าวคอื เดก็ผู้หญงิมคีวามเสีย่งมากขึน้ทีจ่ะถกูข่มเหงรังแกและถกูกระท�าความรนุแรงทางเพศ 
โดยมเีจตนาให้พวกเธอเงยีบ และยับย้ังคนอืน่ๆ ในการส่งเสยีง มากไปกว่านัน้ เดก็ผูห้ญงิจ�านวนมากรณรงค์
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ก�าลังเป็นข้อถกเถียงในสังคม ก็ยิ่งเพิ่ม 
ความเสี่ยงให้กับพวกเธอ 
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เด็กอื่น ๆ ก็เผชิญอันตรายเพิ่มขึ้น หรือในรูปแบบที่แตกต่างเมื่อพวกเขาแสดงบทบาทปกป้อง
สิทธขิองตนเอง ซึง่รวมถึง เดก็ทีท่�างานแล้ว เดก็ทีแ่สดงออกทางเพศทีไ่ม่ตรงกบับรรทดัฐานของสงัคมและ/
หรอืเดก็กลุม่ความหลากหลายทางเพศ เด็กชนพืน้เมอืง เดก็ชนกลุม่น้อยต่าง ๆ ทีใ่ช้ภาษาและนบัถอืศาสนา
ที่แตกต่างออกไป เด็กพิการ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและ 
ทางเศรษฐกิจ เดก็อพยพโยกย้ายถิน่ฐาน เดก็ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อมเปราะบางและอยูใ่นสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางอาวุธ เด็กที่ถูกคุมขังและอยู่ในสถานรองรับ เด็กที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน และเด็กยากจน 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยังรายงานถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่เด็กตามชนบทและพื้นที่ที่ห่างไกลต้อง
เผชิญด้วย78

สิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ ต้องน�าไปใช้กับการด�าเนินการโดย
ภาครฐัและภาคเอกชน ในส่วนของภาครฐันัน้ เป็นทีช่ดัเจนอยูแ่ล้วว่าภาครฐัไม่ควรจะท�าให้เดก็ได้รบัอนัตราย 
เช่น กรณีที่เด็กเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ข้อแนะน�าของส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจย�้าถึงสิทธิเพิ่มเติมที่เด็กมีและระบุว่า “เด็กจะต้องได้รับ
การปฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมความมีส�านึกในศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีนั้น ซึ่งจะช่วยเด็ก
ในการกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องสะท้อนให้เด็กเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ค�านึงถึงความต้องการของเด็กในวัยนั้นด้วย”79

นอกจากนี ้ภาครฐัจะต้องด�าเนนิการทุกอย่างเท่าทีท่�าได้เพือ่ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการกระท�าต่าง ๆ 
โดยมชิอบ เช่น การถกูข่มขูค่กุคาม และการละเมิดจากกลุ่มบคุคลนอกภาครัฐ ซึง่รวมถงึการถกูตอบโต้จาก
ครอบครวั ครอูาจารย์ เพ่ือน ผูน้�าศาสนา หรอืสมาชกิในชมุชน หรอืจากประชาชนทัว่ไป ทัง้ในโลกออนไลน์
และในชีวิตจริง ในทางปฏิบัติภาครัฐอาจจ�าเป็นต้องด�าเนินการครั้งส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
เดก็ทีต่ืน่ตวัลกุขึน้ปกป้องสทิธขิองตนเอง และสิทธขิองบคุคลอืน่ ซึง่รวมถึงโครงการรณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ คณะกรรมการสิทธิเด็กเสนอว่า “มาตรการทางการศึกษาควรจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมในการเอาผิดและยุติความรุนแรงต่อเด็ก”80 นอกจากนี้แล้ว 
การให้ข้อแนะน�าในการน�าเสนอข่าวสารแก่สื่อมวลชนก็มีความส�าคัญเช่นกัน เนื่องจากเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนบางคนเป็นที่สนใจของส่ือมวลชน ซึ่งการน�าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเด็ก
อาจเป็นไปในเชิงลบด้วยการป้ายมลทินหรือตราบาป และเข้าข่ายข่มเหงรังแกเด็ก คณะกรรมการ
สิทธิเด็กยังระบุเตือนว่า กรอบปฏิบัติหรือทัศนคติเดิม ๆ “อาจน�าไปสู่การเลือกใช้นโยบายหรือมาตรการ
การลงโทษเด็กของภาครัฐ ซ่ึงอาจรวมถึงมาตรการรุนแรงเพื่อตอบโต้การกระท�าความผิดเพียงลหุโทษ
ของเด็กและเยาวชน”81 

ภาครัฐควรด�าเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมด เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ให้บริการในระบบ
ออนไลน์จะมมีาตรการทีใ่ห้ความมัน่ใจว่า เดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชนจะปลอดภัยจากอนัตรายในระบบออนไลน์ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประการที่ 2 ภายใต้ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights 
and Business Principles) ที่เรียกร้องต่อภาคธุรกิจให้ความมั่นใจว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จะต้อง
ปลอดภัยต่อเด็ก82
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

กรณีที่เด็กปรารถนาจะใช้สิทธิของพวกเขาด�าเนินกิจกรรม ที่อาจท�าให้พวกเขาได้รับอันตราย 
ภาครฐัต้องปฏบิตัติามพนัธกรณอีย่างเฉยีบพลนัโดยไม่รัง้รอเพือ่ปกป้องคุม้ครองให้เดก็ปลอดภยัเฉกเช่นเดยีวกบั
ที่ภาครัฐควรจะต้องด�าเนินการทุกอย่างตามสมควรเพื่อปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ผู้ใหญ่ในสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่เหล่านั้นอาจได้รับอันตราย โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่มีอิสระที่จะเลือกด�าเนินการ
ต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศ (แม้ว่าภาครัฐก็มีพันธกรณีท่ีจะต้องด�าเนินข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
ผู้ใหญ่เช่นกัน) ท้ังนี้ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเฉียบพลันโดยไม่รั้งรอของภาครัฐจะต้องไม่เป็นไป
เพื่อห้ามเด็กด�าเนินกิจกรรม แต่จะต้องด�าเนินการทุกอย่างท่ีสมควรเพื่อให้เด็กด�าเนินกิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัย ภาครัฐจะยับยั้งขัดขวางการด�าเนินกิจกรรมของเด็กได้ก็เฉพาะกรณีที่กิจกรรมนั้น ๆ อาจท�าให้
เดก็ได้รบัอนัตรายอย่างร้ายแรงโดยทีภ่าครฐัไม่สามารถช่วยเหลอืให้เด็กปลอดภยัได้เลย ต้องให้ความสนใจ
กับอันตรายที่อาจเกิดจากการที่เด็กถูกปฏิเสธการใช้สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมืองของพวกเขา 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับข้อมูลที่รอบด้านและมีศักยภาพในการประเมินความเส่ียง และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขา – การเสริมพลังเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ 
จะได้รับการปกป้องจากอันตราย

ปัจจยัท่ีท�าให้เดก็ผู้ปกป้องสทิธิมนษุยชนต่างจากเดก็ทัว่ไปกคื็อ การถกูละเมดิ โดยเฉพาะการกลัน่แกล้ง 
และการกลั่นแกล้งในระบบออนไลน์จากเพ่ือนเมื่อพวกเขาร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
มเีดก็หลายคนรายงานการถูกข่มเหงรงัแก และถกูกลัน่แกล้งจากเด็กคนอืน่ ๆ ในโรงเรยีน โรงเรยีนมหีน้าทีท่ีชั่ดเจน
ในการท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนถูกกลั่นแกล้งรังแกไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือด้วยเหตุผลใด 
ในความเป็นจริงที่เด็กยังคงถูกกลั่นแกล้งรังแกเพราะร่วมกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงเป็นเหตุผล
ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมีสิทธิมนุษยชนศึกษา (ดูห้วข้อ 3.4) มากไปกว่านั้นคณะกรรมการสิทธิเด็กระบุว่า 
“ถงึแม้เดก็จะเป็นผูแ้สดงบทบาทแต่ผูใ้หญ่กมี็บทบาทส�าคัญท่ีจะต้องรับผดิชอบต่อเดก็ โดยจะต้องพยายาม
ทุกวถีิทางทีจ่ะรบัมอืและป้องกนัการเกดิความรนุแรงต่อเดก็อย่างเหมาะสม โดยให้ความมัน่ใจว่า มาตรการ
ของผู้ใหญ่จะไม่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงผ่านวิธีการลงโทษเดก็ และกลายเปน็การใช้มาตรการรุนแรงจัดการกับ
ความรุนแรง”83
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3.4.2 การคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ/แสวงประโยชน์โดยมิชอบ

มาตรา 10 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�าหรือเพิกเฉยไม่กระท�าเมื่อจ�าเป็น ท่ีเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือ
ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใด ๆ ในการปฏิเสธการกระท�าดังกล่าว

มาตรา 36 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รัฐภาคจีะคุม้ครองเดก็จากการถกูแสวงประโยชน์ในทกุรูปแบบอืน่ทัง้หมดทีเ่ป็นผลร้ายต่อ
สวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด

หลายมาตราภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ระบุถึง “มาตรการคุ้มครองพิเศษ” เพ่ือเพ่ิมการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (มาตรา 32) จากยาเสพติด (มาตรา 33) 
จากการถูกละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์ตลอดจนการละเมิด (มาตรา 34) จากการถูกลักพาตัว 
จากการขายและการค้ามนุษย์ (มาตรา 35) และจากการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ (มาตรา 36) ทั้งนี้ 
เมือ่น�าไปประกอบกับมาตรา 10 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนกัปกป้องสทิธมินษุยชน เน้นย�า้ในความจรงิ
ทีว่่าบคุคลใด ๆ จะต้องไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนของเด็ก และบุคคลใด ๆ จะต้องไม่ถกูลงโทษจากการปฏเิสธ
ร่วมเกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ ต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 32-36 ตระหนกัว่าเดก็มคีวามเสีย่งทีจ่ะตกเป็นเหยือ่ของการถกูแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า สิทธิมนุษยชนที่พวกเขามอบให้อาจเป็นจุดสนใจของกิจกรรมของ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพวกเขาอาจแสดงบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งพวกเขามี
ประสบการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ การอ่านมาตราเหล่านี้ร่วมกับมาตรา 12, 13, 15 เน้นย�้าในความ
จริงที่ว่าเด็กมีสิทธิในการแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา 
“เด็ก ๆ ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการส�ารวจหาการปฏิบัติที่เข้าข่ายการแสวง
ประโยชน์ และร่วมพัฒนามาตรการที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว”84

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 36 อาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีบริบท 
ทีค่รอบคลมุการแสวงประโยชน์หลายรปูแบบ ซึง่เชือ่มโยงโดยตรงกบักจิกรรมต่าง ๆ ของเดก็ผูป้กป้องสทิธิ
มนุษยชนส�าหรับค�าจ�ากัดความกว้าง ๆ ของค�าว่า “การแสวงประโยชน์” คือ “บุคคลคนหนึ่ง หรือหลาย
คน (ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไป) เอารัดเอาเปรียบเด็กคนหนึ่ง โดยกระตุ้นหรือบังคับทุกวิถีทาง
ให้เด็กคนน้ันด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีให้ผลประโยชน์ต่อบุคคลผู้บังคับหรือผู้อื่น”85 โดยไม่ค�านึงว่า
เด็กจะได้ประโยชน์หรือไม่ และเพยีงใด ค�าจ�ากดัความนีม้คีวามเกีย่วข้องกบักจิกรรมของเดก็ผูป้กป้องสิทธิ
มนษุยชนอยูห่ลายประการ ประการแรก เดก็ผูป้กป้องสทิธิมนุษยชนมีสทิธิอนัชอบธรรมท่ีจะต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเด็กอื่น ๆ ที่มุ่งหวังจะแสวงประโยชน์ต่อ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของตน ซึ่งมักมีข้อกล่าวหาท�านองเดียวกันว่า ผู้ใหญ่
มกัอาศยัเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน เป็นเครือ่งมอืเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของตน ถงึแม้ข้อกล่าวหานีม้กั
เป็นการท�าลายพลังของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวก็ไม่ควรถูก
เพิกเฉย และภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า ผู้ใหญ่และบุคคลอื่น ๆ รับประกันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขาจะได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน และเข้าร่วมโดยความสมัครใจ 
อีกทั้งรับประกันว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท�างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ และ
เด็กอื่น ๆ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจนถึงขั้นถูกแสวงประโยชน์ หรือถูกละเมิดสิทธิในการมีเสรีภาพใน
การใช้มโนธรรมและเสรีภาพในการแสดงออกของเดก็ อย่างไรกต็าม ความสมคัรใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็กเป็นภาวะต่อเนื่อง และมีการตั้งประเด็นว่า “ภาวะความต่อเนื่องของกลุ่มกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
โดยสมคัรใจ” ในโครงการระดมพลขนาดใหญ่หลายโครงการ เดก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้รเิริม่แต่อาจได้รบัข้อมลู
อย่างดีจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนในประเด็น
นั้น ๆ86 นอกจากนี้ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กบางคน
ที่มีชื่อเสียงในหมู่ประชาชน และสื่อสังคมออนไลน์ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความสนใจนี้ขยายการเข้าถึงและมีสิทธิที่ได้รับการปกป้องจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ 
โดยสื่อมวลชนและภาคธุรกิจ เมื่อพวกเขาท�าเช่นนั้น
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3.4.3 การป้องกันจากการถูกทรมานหรือการกระท�าอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือถูกย�่ายีศักดิ์ศรี

มาตรา 37 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รัฐภาคีประกันว่า

ก) จะไม่มเีดก็คนใดได้รบัการทรมาน หรอืถกูปฏบิตั ิหรือลงโทษทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือต�่าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ�าคุกตลอดชีวิตท่ีไม่มีโอกาส 
จะได้รับการปล่อยตัวส�าหรับความผิดที่กระท�าโดยบุคคลที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี

สารัตถะในมาตรา 37 เน้นย�้าถึงข้อห้ามการทรมาน หรือการกระท�ามิชอบหรือร้ายแรงอื่น ๆ 
ต่อเด็กอย่างเบ็ดเสร็จ และเป็นข้อห้ามที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว ท้ังนี้ ถึงแม้สารัตถะในมาตรา 37 
จะเหมือนกับที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาฉบับอื่น ๆ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมอืง และอนสัุญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�าอืน่ ๆ ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี แต่รูปแบบการถูกทรมาน หรือการกระท�าอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือถูกย�่ายี
ศักดิ์ศรีที่เด็กเผชิญอาจจะไม่เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ประสบ ดังนั้น การตีความมาตรา 37 เน้นให้ความส�าคัญ
ต่อเด็ก หรืออิงเด็กเป็นศูนย์กลางรูปแบบความรุนแรงที่เด็กเผชิญ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว 
การถูกกลั่นแกล้งรังแกที่โรงเรียน และการถูกละเมิดทางเพศ รวมอยู่ในบริบทของมาตรา 37 นี้87 
ซึ่งเพ่ิมความกดดันให้ภาครัฐต้องด�าเนินมาตรการชดเชยเยียวยาเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อการกระท�า 
ถึงแม้ว่า มาตรการป้องกันการกระท�าที่เลวร้ายดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในสิทธิเด็กอื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญา
ฉบับเดียวกันนี้ก็ตาม88 

3.4.4 การฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคมใหม่

มาตรา 39 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กท่ีได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใด ๆ 
การแสวงประโยชน์ การกระท�าอนัมชิอบ การทรมานหรอืการลงโทษ หรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือต�่าช้าโดยรูปอื่น หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือ
การกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ การเคารพ
ตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 39 เป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งระบุให้ภาครัฐมีบทบาทควบคู่ในการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนและบรรเทาผลกระทบต่อเนื่องของผู้ได้รับอันตรายท่ีพวกเขาได้รับ89 ซ่ึงหมายความว่า 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดสิทธิตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 หรือมาตรา 37 ควรจะได้รับโอกาสให้
เข้าถงึบริการสนบัสนนุทีเ่หมาะสมต่าง ๆ (เช่น บรกิารให้ค�าปรกึษา บรกิารฟ้ืนฟู และบรกิารกายภาพบ�าบดั 
เป็นต้น) ซึง่บรกิารสนับสนุนต่าง ๆ ควรจะเป็นการส่งเสริม “สขุภาพ การเคารพในตนเองและความมศัีกดิศ์รี
ของเด็ก” ทั้งนี้ เด็กอาจได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และความชอกช�้า หรือบาดแผลทางจิตใจจากผลของ
การเข้าร่วมกิจกรรมเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมาตรา 39 นี้ระบุถึงสิทธิอันชอบธรรมของเด็กที่จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูสภาพ ซึ่งรวมถึง การสนับสนุนทางด้านการรักษาพยาบาล 
(ตามทีร่ะบไุว้ในมาตรา 24) เพือ่ช่วยพวกเขาได้ฟ้ืนฟจูากผลกระทบนัน้ๆ อกีทัง้ระบวุ่า การให้การสนบัสนนุ 
“เด็กที่ถูกกระท�า” ควรจะขยายระยะเวลาการสนับสนุนไปจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากเขาได้รับ
อันตรายตั้งแต่ยังเป็นเด็ก90 

3.4.5 กลไกและโครงการการป้องกันต่าง ๆ 
ด้วยเหตุทีเ่ด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนมคีวามสุม่เสีย่งทีจ่ะได้รบัอนัตรายร้ายแรงและได้รบัผลกระทบ

จากความเสี่ยง ประกอบกับหลักการให้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ภาครัฐจึงจ�าเป็นท่ีจะติดตามสถานการณ์ และส่งเสริมการใช้สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
รวมทัง้ให้การสนบัสนุนท่ีเหมาะสมกับเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน หนึง่ในมาตรการส�าคัญทีส่ดุทีภ่าครฐัสามารถ
ให้ความมัน่ใจว่า เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชน จะได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายกค็อื การสนบัสนนุ
ให้เด็กเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ�าเป็น เพ่ือให้พวกเขาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง
ส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ และตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ หรือปรับแผน 
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือตัดสินใจในอีกทางเลือกหนึ่ง

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนควรมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงระบบข้อมูลที่หลากหลาย ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อใช้รายงานการตอบโต้สถานการณ์ความรุนแรง และกรณีการละเมิดต่าง ๆ 
ช่องทางการขอรับการชดเชยเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิเด็กต่าง ๆ และการขอรับการสนับสนุนและ
การดูแลส�าหรับการละเมิดท้ังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจต้องมีการปรับกระบวนการและแนวทาง
ปฏิบัติภายในระบบกลไกดังกล่าวเพื่อให้ความมั่นใจว่า ทุกการปฏิสัมพันธ์ที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม 
จะค�านึงถึงประเด็นความอ่อนไหวต่าง ๆ ของเด็ก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความจ�าเป็นของเด็ก 
อีกทั้งสอดคล้องกับระดับความสามารถ วัย วุฒิภาวะ และพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรต้องให้ความมัน่ใจว่า จะปฏบิติัตามหลกัการเก่ียวกับการได้รบัความยนิยอมหลงัจากได้รบัข้อมูลครบถ้วน 
การเคารพในความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ กลไกต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่นกลไกที่พัฒนาขึ้นเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ 
กลไกภายใต้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ สถาบนัเฉพาะส�าหรบัเด็ก เช่น สถาบนัผู้ตรวจการกจิการเดก็ 
(ดูหัวข้อ 4.1) ตลอดจนโครงการและระบบบริการต่าง ๆ เช่น สายด่วนเพื่อการช่วยเหลือเด็ก โครงการโยก
ย้ายถิ่นที่อยู่เด็ก และระบบปฏิบัติการตอบสนองอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีเสี่ยงต่อ
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อันตราย อย่างไรก็ตาม กลไกต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับสากล 
ควรต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงเพ่ือให้เด็กและครอบครัวของเด็กสามารถเข้าถึงได้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการเข้าถึงควรใช้ภาษาและรูปแบบที่เด็กเข้าใจง่าย 

การให้บรกิารสนบัสนนุต่าง ๆ ควรเป็นระบบทีเ่อือ้ให้เดก็สามารถร้องเรยีนกรณต่ีาง ๆ ได้ การมนีโยบาย 
และกระบวนการคุ้มครองเด็กทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพเตรยีมไว้ อกีทัง้การค�านงึถึงสทิธิต่าง ๆ ของเด็ก 
รวมถึงสิทธิที่จะต้องได้รับการรับฟัง ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับแรกในการพิจารณา
และจะต้องไม่ถูกแยกจากบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก เป็นต้น โดยสิทธิที่จะต้องไม่ถูกแยกจากบิดา
มารดา/ผูป้กครองเป็นสทิธทิีม่คีวามส�าคญัเป็นพเิศษส�าหรับเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน ทีต่กอยูใ่นอนัตราย 
และจ�าเป็นต้องถูกโยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย หรือเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุมขัง ทั้งนี้ 
สิทธิเด็กควรถูกขับเคลื่อนให้เป็นกระแสหลักภายใต้กลไกและโครงการคุ้มครองที่สนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

กลไกต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบด้านการให้การปกป้องคุ้มครองเด็กควรจะมีบทบาทในการป้องกัน
ที่ช่วยยกระดับความเข้มแข็งและลดความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ใหเ้หลือน้อยที่สุดดว้ย ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการท�าความเข้าใจถงึต้นตอสาเหตุต่าง ๆ ของการละเมดิสทิธิ
ที่เชื่อมโยงกับบริบทที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนด�าเนินการและเผชิญความท้าทาย สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายเพื่อจัดการกับสาเหตุต่าง ๆ ของการละเมิดสิทธิเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดังกล่าวด้วย สนับสนุนการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดง
บทบาทและการยกระดบัความเข้มแขง็ของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนให้สามารถประเมินความเสีย่งต่าง ๆ 
และปกป้องคุ้มครองตนเอง การประณามและการสอบสวนเชิงรุกกรณีการข่มขู่คุกคาม และการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

แนวทางที่แตกต่างในกลไกปกป้องคุ้มครอง

ค�าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญโคลัมเบียได้กลายเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ในการประยุกต์ใช้แนวทางที่แตกต่างกันไปในการประเมินวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 
ซึง่รวมถงึการประเมนิความเส่ียงความเก่ียวข้องกับสิทธเิดก็และวยัรุน่ โครงการคุ้มครอง
ของโคลมัเบยีครอบคลมุถงึแนวทางทีแ่ตกต่างออกไปเพือ่ปกป้องประชาชนกลุม่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพลัดถิ่นในประเทศ ตลอดจนประชาชน
ในอีก 4 กลุ่มที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ แนวทางที่แตกต่างนี้ระบุใน
กฎที่ 4912 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยก�าหนดว่า ในการประเมินความ
เสี่ยง การให้ข้อแนะน�า และการรับรองมาตรการปกป้องคุ้มครองใด ๆ จะต้อง
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

น�าประเดน็เก่ียวกับลักษณะพเิศษและความเปราะบาง ทางด้านอาย ุชนชาต ิเพศสภาพ 
ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศ และถิ่นก�าเนิดในเมือง หรือชนบทของบุคคล
ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ 
ได้กลายเป็นพันธกรณีเพิ่มของภาครัฐโคลัมเบียว่า ในการตัดสินใจต่าง ๆ ต่อมาของ
ภาครัฐจะต้องรับประกันว่ามีการใช้แนวทางที่แตกต่างต่อสิทธิของเด็กและวัยรุ่น91

ภาครฐัควรใหค้วามม่ันใจว่าเดก็ผูป้กป้องสิทธิมนษุยชนเขา้ถงึกลไกที่หลากหลาย ปลอดภยั 
และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อรายงานกรณีการถูกตอบโต้ การใช้ความรุนแรง การละเมิด 
และได้รับการชดเชยเยียวยากรณีถูกกระท�าความรุนแรง และได้รับการสนับสนุนและ 
การดูแลจากการถูกละเมิดทางร่างกาย และทางจิตใจ

ภาครฐัควรให้ความมั่นใจวา่ เดก็ผู้ปกป้องสิทธมินษุยชน จะเขา้ถงึขอ้มูลที่ท�าใหพ้วกเขา
ประเมินความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ได้ และควรให้ความมั่นใจว่า พวกเขาจะมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ และความคดิเหน็ของพวกเขาจะไดร้บัการรบัฟังอยา่งจรงิจัง
ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของภาครัฐในเร่ืองการให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากอันตรายต่าง ๆ 

ภาครฐัควรใหค้วามมั่นใจวา่ จะตอ้งมกีารด�าเนนิการสอบสวนโดยทนัทแีละอยา่งถี่ถว้น
ถ้าเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคาม หรือถูกกระท�าความรุนแรง อีกทั้ง 
ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงระบบ 
การชดเชยเยียวยาโดยทันทีและได้ผลกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ภาครฐัควรใหค้วามมั่นใจวา่ เจา้หน้าท่ีต�ารวจและบุคลากรท่ีท�างานในแวดวงการศึกษา 
การคุม้ครองเดก็ การดแูลสขุภาพ และในกระบวนการยุติธรรม จะไดร้บัการอบรมเกี่ยว
กับสิทธิเด็ก และความจ�าเป็นของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ

ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการพัฒนาและ 

ด�าเนินกลยุทธ์ที่ได้ผลโดยปรึกษาหารือร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อแก้ปัญหาการกลั่นแกล้ง และ
การขม่เหงรังแกรูปแบบต่าง ๆ ที่เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน อาจเผชิญทัง้ในระบบออนไลน์ 
และนอกระบบออนไลนจ์ากการกระท�าของบุคลากรในสถานศกึษาและเดก็อื่น ๆ เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา

3.4.6 สิทธิในการได้รับการปกป้องส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน: 
สรุปมาตรการเชิงปฏิบัติการ
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ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
จากการถกูแสวงประโยชนทุ์กรูปแบบ ครอบคลมุถงึการกระท�าของสมาชิกในครอบครัว
ของเด็ก ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาคสื่อสารมวลชน

ภาครัฐควรด�าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

ภาคประชาสังคมควรพฒันาและด�าเนนิการตามกระบวนการปกป้องเด็กเพื่อใหม้ั่นใจวา่
เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนไดรั้บขอ้มูลที่จะช่วยประกอบการตดัสนิใจ และด�าเนนิบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจและอย่างปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

3.5 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (มาตรา 13, 14, 15, 16, 17 ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและมาตรา 5, 6, 7, 12, 12(2), 14(ก), 16(1-2) 
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน) 

อดีตที่ผ่านมา การใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กมักถูกมองข้าม ถึงแม้ว่า 
เด็กในฐานะมนุษย์ มีสิทธิอันชอบธรรมในการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามที่ก�าหนดไว้ใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็ได้ยืนยัน
ถึงสิทธิดังกล่าวของเด็ก อย่างไรก็ดี ความพยายามรณรงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ
สภาพอากาศเปล่ียนแปลงของเด็กเม่ือไม่นานมานี้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเก่ียวกับกรอบสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของเด็กยุคใหม่ ตลอดจนพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องเคารพสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และสถานการณ์ใดบ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อจ�ากัดสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของสิทธิเหล่าน้ี ประเด็นส�าคัญที่ต้องยอมรับก็คือ การที่เด็กยังเป็น
ผู้เยาว์และอาจจะยังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขา แม้ว่าการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ของเด็กอาจจะแตกต่างจากผู้ใหญ่บ้างก็ตาม 

ภาครัฐจึงมีพันธกรณีท่ีจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ภาครัฐจะต้องด�าเนินมาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้ใช้สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ แทนการใช้พนัธกรณเีชงิลบในการละเว้น
จากการรบกวนการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถ
ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ในทุกสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย รวมถึงในโรงเรียน สถานที่
สาธารณะ หรือในบริบทอื่น ๆ 
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ในทางปฏิบัติเด็กกลับถูกจ�ากัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมากขึ้นเพียงเพราะ
พวกเขาเป็นเด็ก โดยปราศจากกฎหมายและหลักฐานที่ชัดเจน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงระบอุนญุาตให้มกีารจ�ากัดการใช้สทิธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมืองของเด็กไว้เหมือนกันในทุกกรณี กล่าวคือ การจ�ากัดการใช้สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของเด็กต้องชอบด้วยกฎหมาย ด�าเนินการด้วยจุดประสงค์ที่ชอบธรรม สมเหตุสมผล 
มีความจ�าเป็น และมีความได้สัดส่วน แต่ถึงกระนั้น กลับได้รับการพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามน้อยมาก
เพียงเพราะผู้ทรงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นเด็ก

ทัง้นี ้ยงัมกีรณทีีเ่ดก็ไม่ได้ถกูจ�ากดัการใช้สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงจากภาครฐัตามทีร่ะบไุว้
ข้างต้นแต่เด็กก็ยังถูกผู้ใหญ่ห้ามใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพราะต้องการให้เด็กใช้สิทธิอื่น ๆ 
อย่างได้ผล (เช่น สิทธิทางด้านการศึกษา และสิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายของเด็ก 
เป็นต้น) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดกับเด็กแต่ละคน (เช่น เป็นการตัดสินใจของบิดามารดา/ครูอาจารย์ของเด็ก) 
และกลุ่มเด็ก (เช่น เป็นการตัดสินใจของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่อาจเป็นไปในลักษณะการออกกฎหมาย
ที่ก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือเป็นการตัดสินใจของฝ่ายต�ารวจ หรือ
เป็นนโยบายของโรงเรียน) การจ�ากดัสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืงโดยมจีดุประสงค์เพือ่ถ่วงดลุกบั
สิทธิอื่น ๆ ของเด็กนี้ มักไม่เกิดกับผู้ใหญ่ และปัจจุบันยังขาดความชัดเจนว่าควรจะจัดการกับ
ความขัดแย้งกันระหว่างสิทธิของเด็กอย่างไร เหตุนี้จึงมักใช้ความห่วงใยในการป้องกันเป็นข้ออ้างในการ
จ�ากัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก

ถึงแม้จะยังมีการพูดหารือกันน้อยว่า การจ�ากัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
ควรจะด�าเนินการเมื่อใด และอย่างไร แต่มีประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา คือ:

• ภาครฐัมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องศกึษาว่า จะสามารถด�าเนนิมาตรการใด ๆ ได้หรือไม่ เพือ่ให้ความมัน่ใจว่า 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถแสดงบทบาทของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยง
การหยบิยกเจตนาเพือ่ปกป้องคุม้ครองพวกเขาจากอนัตราย เป็นเหตผุลในการจ�ากดัการใช้สทิธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก

• การค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ไม่ควรถูกจ�ากัดกรอบให้แคบลง โดยใช้เป็นเหตผุลอ้างองิ
เพียงต้องการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง แต่ควรมีการท�าความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า 
การค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กครอบคลุมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สิทธิต่าง ๆ 
อย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก

• สิทธิของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการค�าปรึกษาแนะน�าแก่เด็กเรื่องการใช้สิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมอืงของเดก็ไม่ใช่สิทธิเตม็ หรือสทิธเิบด็เสรจ็ แต่มเีงือ่นไขว่า บดิามารดา/ผูป้กครอง
จะต้องพิจารณาถงึระดบัพัฒนาการทางสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเดก็ประกอบด้วย (ดหูวัข้อ 3.2)
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• ความพยายามทีจ่ะจ�ากดัการใช้สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของเดก็ด้วยเหตผุลทีต้่องการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิอ่ืน ๆ ของเด็กน้ันยังมีประเด็นที่เป็นข้อโต้เถียงในเรื่องความจ�าเป็นและ 
ระดับความเหมาะสมในการจ�ากัดสิทธิดังกล่าวของเด็ก ทั้งนี้ ข้อกังวลเรื่องผลกระทบทางการ
ศึกษา และอนัตรายทีอ่าจเกดิกบัเด็กไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธพิลเมืองและสิทธทิางการ
เมอืงของเดก็อย่างสิน้เชิง และเหตผุลทีใ่ช้เพ่ือจ�ากัดสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของเดก็
ก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นข้ออ้างอิงที่คงที่ แต่ควรเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปและเด็กเติบโตขึ้น

ยังมีประเด็นส�าคัญเพ่ิมเติม คือ ถ้ามีการพิจารณาเห็นสมควรให้จ�ากัดสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมืองของเด็ก กระบวนการ ผลลัพธ์ และเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจ
จ�ากัดสทิธดิงักล่าวของเดก็จะต้องโปร่งใส และเปิดโอกาสให้เดก็ได้เข้าถงึข้อมลูในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจดังกล่าว โดยต้องเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับอายุของเด็กด้วย อีกทั้งจะต้องเปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ทัง้น้ี เพราะเดก็มสิีทธอัินชอบธรรมทีจ่ะต้องได้รบัการรบัฟังอย่างจริงจงั

สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้: สิทธิที่ขาดไปส�าหรับเด็ก

ความแตกต่างส�าคัญประการหน่ึงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ก็คือ เด็กส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กจึงได้ระบุว่า เมื่อเด็กยังขาดสิทธิดังกล่าว เด็กก็ควรจะได้รับสิทธิพลเมืองและ
สทิธทิางการเมอืงอืน่ ๆ เพิม่ขึน้เป็นการชดเชย เพือ่เปิดโอกาสให้พวกเขามส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายภาคประชาชนต่าง ๆ ถึงแม้บริบทภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้ระบุถึงการ
แก้ปัญหาการขาดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของเด็กโดยตรง แต่คณะกรรมการสิทธิเด็กได้
เสนอแนะภาครัฐ ให้ลดอายุการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนลง ทั้งนี้ การเปิดโอกาส
ให้เด็กมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงครอบคลุมถึงการลงประชามติ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของพวกเขาในบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกท้ังยังเป็นการส่ือสารข้อความส�าคัญ
ไปยังภาคประชาชนถึงศักยภาพ และสิทธิอันชอบธรรมของเด็กที่ความคิดเห็นของพวกเขา
จะต้องได้รับการรับฟัง
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3.5.1 เสรีภาพในการแสดงออก 

มาตรา 13 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา 
ได้รับ หรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไม่ถูกจ�ากัดโดยเขตแดน 
ไม่ว่าจะโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือผ่านสื่อใดตามที่
เด็กเลือก

(2) การใช้สิทธิดังกล่าวนี้อาจอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดบางประการ แต่ข้อจ�ากัดเหล่านี้ต้องเป็น 
ข้อจ�ากัดเช่นที่บัญญัติตามกฎหมาย และเช่นที่จ�าเป็นเท่านั้น

ก) เพื่อการเคารพต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ

ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือสาธารณสุข 
หรือศีลธรรมของประชาชน

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ

(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานทั้งปวง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะท�าให้มีผล 
ในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร

(ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงได้อย่างเสร ีทัง้นี ้ตามทีก่�าหนดไว้ในตราสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงในด้านกฎหมายและปฏิบัติจริงด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอื่นที่เหมาะ
สม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุว่า:

บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นสารัตถะส�าคัญที่อธิบายถึง
สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ควบคู่กับเสรีภาพในการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน แต่สทิธดิงักล่าวของเด็กถกูระบุไว้อย่างจ�ากัด92 อย่างไรกต็าม เมือ่น�ามาตรา 13 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาประกอบกัน ท�าให้มาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ย�้าอย่างหนักแน่นในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กก็มีสิทธิในการแสวงหา รับ และติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเกี่ยวกับเสรีภาพด้านต่าง ๆ อีกทั้งมีสิทธิที่จะคิดค้น
และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแบบแผนและหลักการใหม ่ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีสิทธิรณรงค์ให้ผู้อื่น
ยอมรับเช่นเดียวกัน ดังนั้น มาตรา 6 จึงเป็นบทบัญญัติส�าคัญที่สนับสนุนบทบาทของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นช่องทางแรกที่จะขยายไปสู่การมีส่วนร่วม
และเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้พวกเขาได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วย93

มาตรา 13 อาจจะเหมาะสมกับเด็กเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นท่ีเด็กได้รับการรับรองครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลีย่นความคิดในทกุรปูแบบโดยไม่ถูกจ�ากดัโดยเขตแดน ตลอดจนการแสดงออกทางงานศลิปะ และ
ทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ตามที่เด็กเลือกด้วย ถึงแม้ว่า ในบางครั้งเด็กจะสูญเสียสิทธิในการแสวงหา 
รับ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดไปเมื่อสิทธินี้ได้ถูกอธิบายให้กับเด็ก  ๆ ส�าหรับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความส�าคัญเสมอกับสิทธิในการแสวงหา
ข้อมลูข่าวสาร ยกตวัอย่างเช่น กิจกรรมของบรรดานกักจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมรุน่เยาว์ช่วยท�าให้ประชาชน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการแลกเปลี่ยน
การศึกษาเพื่อนเพื่อเพื่อน (Peer-to-peer education programmes) ยังเป็นกลไกส�าคัญอย่างหนึ่ง
ของการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งช่วยยกระดับความสามารถ และเปิดช่องทางโอกาสต่าง ๆ 
ให้เด็กได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสังคมวิพากษ์วิจารณ์ (เช่น สิทธิสุขภาพและอนามัย
เจริญพันธุ์) บรรดาผู้ส่ือข่าวที่รายงานประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นนักปกป้อง
สทิธมินษุยชนเช่นกนั ซึง่กลุม่ผูส้ือ่ข่าวเดก็ทีร่ายงานประเดน็เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนกค็วรจะได้รบัการยอมรบั
ว่าเป็นผู้แสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเช่นกัน

วลีที่ระบุว่า “โดยไม่ถูกจ�ากัดโดยเขตแดน” ในมาตรา 13(1) ก็มีความส�าคัญเป็นพิเศษเช่นกัน
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้คนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก94 กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ก็ได้รับประโยชน์จากติดต่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตได้ท่ัวโลกเช่นกัน 
เนื่องจากมีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน หลายคนติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็น
ความสนใจระหว่างประเทศร่วมกัน เช่น ประเด็นปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ตั้งข้อสังเกตว่า “เด็กเผชิญอุปสรรครูปแบบ
พเิศษในการใช้สทิธด้ิานเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ซึง่มสีาเหตุจากทศันคตขิองบดิามารดา/ผูป้กครอง
ที่มักจะประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับเด็กมากเกินไปจนไม่อนุญาตให้เด็กสื่อสารอย่างอิสระ ในขณะ
เดียวกันก็ประเมินศักยภาพของกลุ่มต่าง ๆ ที่บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป นอกจากนี้แล้ว 
เด็กยังต้องเผชิญทุกอุปสรรคเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใหญ่เผชิญเช่นกัน95
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เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนหลายคนได้รายงานความท้าทายมากมายทีพ่วกเขาเผชญิจากการใช้สทิธิ
ของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13 ประการแรก พวกเขามักไม่ได้รับอนุญาตให้พูด หรือตีพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ความคิดเห็นของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก และถูกประเมินว่า ยังไม่พร้อมที่จะพูด
แสดงความคิดเห็น ประการที่ 2 เด็กหลายคนเข้าไม่ถึงระบบข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาจ�าเป็นต้องใช้ในการ
ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลกับบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากน้ี เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มาจากกลุ่มเปราะบาง
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเด็กไร้ที่อยู่อาศัย และกลุ่มเด็กยากจน มักเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรค
ในการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น เพราะเด็กกลุ่มเหล่านี้มักจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงระบบข้อมูล
ข่าวสารอย่างเทา่เทียมกับเดก็อื่น ๆ โดยทั่วไป ความท้าทายหรอือุปสรรคในการเข้าถงึระบบขอ้มลูข่าวสาร
ของเด็กมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่ชุมชนของเด็กเผชิญ อย่างไรก็ดี เด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น เพราะพวกเขาต้องขออนุญาต หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ 
และเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคมากเป็นพิเศษเมื่อผู้ใหญ่ (เช่น บิดา
มารดา ครูอาจารย์ กลุ่มผู้น�าศาสนา และเจ้าหน้าที่รัฐ) ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของพวกเขา และ
ประการสุดท้าย บางครั้งเด็กถูกจ�ากัดสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะผู้ใหญ่มีความห่วง
กงัวลเกีย่วกับความปลอดภัยของพวกเขา ผูแ้ทนรายงานพิเศษด้านเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นยังได้
ตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นเรื่องความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก เนื่องจากความเป็นผู้เยาว์
และวฒุภิาวะทีย่งัไม่พร้อมของพวกเขา มกัจะถกูใช้เป็นข้ออ้างเพือ่จ�ากดัสทิธด้ิานเสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็นของเดก็มากเกนิไป ซึง่นกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นผูใ้หญ่กเ็ผชญิอปุสรรคเดยีวกนั96 อย่างไรกต็าม 
มีหลายกรณีที่เด็กเลือกที่จะเดินหน้าแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแม้ว่าผู้ใหญ่จะแสดงความ
ห่วงกังวล ซึง่เด็กกลุม่นีจ้�าเป็นต้องได้รับการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่าง ๆ ครอบคลมุถงึการให้ข้อมลู
ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ และยกระดับความเข้มแขง็ของเดก็ให้เข้าใจถงึความเสีย่งอนัตราย และการจดัการ
กับความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ 

ทั้งนี้ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รายงานความท้าทายที่พวกเขาเผชิญเมื่อใช้สิทธิด้านเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13 

สังคมที่พวกเราอยู่เย้ยหยันพวกเราเมื่อพวกเราพยายามพูดแสดงความคิดเห็น
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีพ่วกเราสนใจ อกีทัง้ปฏบัิตติอ่พวกเราเสมอืนบุคคลทีไ่มส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ และเสมือนบุคคลที่ไม่สามารถคิดพิจารณาเรื่องราวเหล่านั้น
ได้อย่างจริงจัง 

เอเชีย-แปซิฟิก
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แอฟริกา

เด็ก ๆ ปรารถนาให้ผู้ใหญ่สนับสนุนพวกเขาให้ได้เรียนรู้มากขึน้
เกีย่วกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา ทัง้นี ้ เด็กจ�าเป็นต้องได้รับข้อมูล
และการศกึษาเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนเพิม่ขึน้เพือ่ยกระดบัความเขม้แขง็ 
ให้แก่พวกเขาในการด�าเนินบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เด็กและเยาวชนขาดข้อมูลเกีย่วกับโอกาสต่าง ๆ ทีพ่วกเขาพึงมี
ในบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือในแนวทางที่
พวกเขาสามารถตืน่ตัวลุกขึน้ปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อืน่

ยุโรปตะวันออก 

ในวันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้มีการตระหนักถึง
ประเด็นความท้าทายในการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกเหนือจากความท้าทายใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยังมีประเด็นเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เด็กได้รับ
หรอืแสวงหา (ความท้าทายเรือ่งข้อมลูผดิพลาดและข้อมลูเทจ็) นอกจากนี ้ยงัได้มข้ีอเสนอในวนัการประชมุ
หารือทั่วไปว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่เฉพาะเจาะจง รอบด้านและ
เหมาะสมเพื่อเขาจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ อีกทั้ง
ภาครัฐ ควรจะให้ความมั่นใจว่าเด็กทุกคน จะสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่าง ๆ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงช่องทางอินเทอร์เน็ต และควรสร้างศักยภาพของเด็กในการวิเคราะห์และ
คิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่พวกเขาเข้าถึง อย่างมีวิจารณญาณ97

มาตรา 13(2) ระบุถึงเหตุที่อนุญาตให้มีการจ�ากัดสิทธิในการแสดงออก ทั้งนี้ ผู้แทนรายงานพิเศษ
ด้านเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ได้ก�าหนดหลกัการทีฝ่่ายต่าง ๆ ควรต้องปฏบิตัติามเมือ่จะต้องตดัสนิ
ใจเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิในการแสดงออกของเด็ก98 โดยหลักการดังกล่าวทั้งหมดเน้นใช้กับกลุ่มเด็กที่ใช้
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง แต่มบีางหลกัการมคีวามส�าคญัเป็นพเิศษต่อกลุม่เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชน 
เช่นหลักการข้อที่ 4 ซึ่งระบุว่า (ง) “จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน ชี้แจงได้โดยไม่คลุมเครือ กรณีที่มีการจ�ากัด
การใช้สิทธิของเด็ก และบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงเพ่ือท�าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลดังกล่าว
ได้โดยเท่าเทียมกัน”99 

ประเด็นที่ควรเป็นข้อสังเกตอีกประการหน่ึง คือ มาตรา 13(2) มีการอ้างอิงถึงสิทธิและช่ือเสียง 
“ของผู้อ่ืน” ให้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่อนุญาตให้จ�ากัดการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงออกของเด็ก 
แต่ไม่ได้ระบุถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเอง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจมีการจ�ากัดสิทธิด้าน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ ของเด็กโดยที่ผู้ใหญ่อ้างอิงเหตุผล
เรื่องการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
หรือเหตุผลเรื่องการป้องกันเด็กจากความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ภายใต้อนุสัญญา
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ว่าด้วยสิทธิเด็กนอกจากนี้แล้ว กฎระเบียบของโรงเรียนก็อาจถูกใช้เป็นเหตุผลของการจ�ากัดการใช้สิทธิ
ด้านเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กเช่นกัน โดยอ้างอิงผลกระทบที่อาจเกิดกับเด็กคนอื่น ๆ ในโรงเรียน 
แต่กระนัน้กต็าม การจ�ากดัสทิธเิดก็ด้านเสรีภาพในการแสดงออกควรจะสอดคล้องกบัหลกัการที่เสนอโดย
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น ไม่ควรจ�ากัดสิทธิเด็กมากเกินไปจน
แก่นแท้ของสทิธิเดก็สญูเสยีไป ไม่ควรจ�ากดัสทิธเิดก็โดยพลการอย่างไม่มเีหตุผล แต่ควรเป็นไปอย่างเหมาะ
สมได้สัดส่วนและทบทวนปรับเปลี่ยนได้100 

มาตรา 14 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา

(2) รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย 
ในกรณีที่เหมาะสม ในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก

(3) เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเช่ือของตน อาจอยู่เพียงภายใต้
ข้อจ�ากัด เช่นทีก่�าหนดโดยกฎหมายเท่านัน้ และเช่นทีจ่�าเป็นทีจ่ะรกัษาความปลอดภยั 
ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ: ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือ
มคีวามคดิเหน็ในการเคารพสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพขั้นพืน้ฐานทัง้ปวงในดา้นกฎหมาย
และปฏิบัติจริงด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้

มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ

3.5.2 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มโนส�านึก และการนับถือศาสนา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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สิทธิของเด็กด้านเสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนามักจะถูกมองข้าม (หรือมักมอบสิทธินี้
แก่บิดามารดา/ผู้ปกครอง)101 และการพิจารณาถึงสิทธิประการนี้มักถูกจ�ากัดเพียงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา อย่างไรก็ดี สิทธินี้มีความส�าคัญมาก ประการหนึ่งส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับ
ความส�าคญัท่ีมต่ีอนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนทกุคน มาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏญิญาสากลว่าด้วยนกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนลดช่องว่างความเข้าใจลงได้อย่างมากในการตีความบริบทในมาตรา 14 โดยเฉพาะ
ในส่วนของบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยระบุอย่างชัดเจนว่า การรับรองสิทธิของบรรดา
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 14 ครอบคลุมถึงสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อดึงดูดความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
อีกทั้งพัฒนาและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ผู้อื่นยอมรับ 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มนักกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเด็กที่รณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจและความตื่นตัว
เพื่อปกป้องและป้องกันความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ก็ถือเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

ในท�านองเดยีวกัน อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ก็ช่วยเสรมิความเข้าใจในปฏญิญาสากลว่าด้วยนกัปกป้อง
สทิธมินษุยชนเช่นกนั โดยระบวุ่า สทิธขิองเดก็ในด้านนีเ้ป็นสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานของเดก็ แม้ในทางปฏบิติั
เด็กมักถูกปฏิเสธสิทธินี้102 สิทธิด้านเสรีภาพนี้ควรจะน�าสิทธิเด็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เช่น สิทธิด้านเสรีภาพในการแสวงหา รับ และติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 13) 
และสิทธิที่จะต้องได้รับค�าปรึกษาแนะน�าจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
มาตรา 14 และเน้นย�้าในมาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (อภิปรายในหัวข้อ 3.2.1)

มาตรา 14 ครอบคลุมถึงพันธกรณีเชิงบวกของภาครัฐที่จะต้องท�าให้เด็กสามารถก่อตั้ง ยึดมั่น และ
แสดงออกทางความคิด และพันธกรณีเชิงลบของภาครัฐที่จะต้องไม่เข้าแทรกแซงสิทธิดังกล่าวของเด็ก 
(เช่น โดยผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ หรือลงโทษเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่ยึดมั่นและแสดงความเชื่อศรัทธา ของพวกเขา) นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องให้ความมั่นใจว่าบุคคลนอก
ภาครัฐ (เช่น บิดามารดา/ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และกลุ่มผู้อาวุโส) จะต้องไม่จ�ากัดสิทธิดังกล่าวของเด็ก
อย่างไร้เหตุผลสมควรด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติชี้ว่า สิทธิของเด็กด้านเสรีภาพ
ในความคิด มโนธรรม และศาสนาน้ีสอดคล้องกับมาตรา 18 ภายใต้กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ระบุให้สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ผนวกประวัติความเป็นมา 
ของศาสนาต่าง ๆ และหลักจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นกลาง103 ซึ่งสามารถขยาย
ความถงึหลกัจริยธรรมทีเ่กีย่วข้องกับสทิธมินุษยชนและคณุคา่ทีด่งีามต่าง ๆ อีกทัง้ชีว่้า การจ�ากดัสทิธด้ิาน
เสรีภาพในความเชื่อของเด็กจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา 14(3) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
และจะต้องเป็นกรณีจ�าเป็นและมีเหตุผลสมควรด้วย 
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3.5.3 เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบ 

มาตรา 15 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสงบ

(2) ไม่อาจมีการจ�ากดัการใช้สิทธเิหล่านี ้นอกเหนอืจากข้อจ�ากัดทีก่�าหนดขึน้โดยสอดคล้อง
กับกฎหมายและท่ีจ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่ง
ชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อย การคุ้มครองด้านสาธารณสุข 
หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

มาตรา 5 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน บุคคล
ทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ

 (ก) พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ

 (ข) ก่อตั้ง ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทั้งหลาย

มาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติ 
เพ่ือต่อต้านการละเมิดสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานเดก็ มสีทิธด้ิานเสรภีาพในการ
รวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบเช่นเดียวกับบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 15 ไม่ได้ก�าหนดกรอบของสิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสงบของเด็ก อีกทั้งไม่ได้ระบุข้อจ�ากัดเพิ่มเติมใด ๆ การอ้างอิงถึงมาตรา 15 นี้จ�าเป็นต้องเข้าใจและ
ใช้ร่วมกับสิทธิอื่น ๆ ของเด็กภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น สิทธิเด็กที่จะต้องได้รับการรับฟัง และ
สิทธิเด็กที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย

เดก็จะต้องได้รบัการรับรองทัง้สทิธิและเสรภีาพในการชมุนมุอย่างสงบเพือ่คดัค้านการตดัสินใจต่าง ๆ 
ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเด็กมัก
จะถูกผู้ใหญ่ห้าม หรือถูกขัดขวางการเข้าร่วมการก่อตั้ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม และการเข้าร่วม
การชุมนุมอย่างสงบ เช่น การรวมตัวประท้วงต่าง ๆ104 ซึ่งการจ�ากัดนี้เป็นผลจากความห่วงกังวลที่หยั่งลึก
ในสังคมมานานว่า กิจกรรมเคลื่อนไหวไม่เหมาะสมส�าหรับเด็ก และ/หรือความห่วงกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเด็ก ความห่วงกังวลดังกล่าวมีมูลความจริงบ้าง เช่น นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกปองร้าย
และถูกกล่ันแกล้งรังแกเพราะพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าเพราะเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น 
ภาครัฐควรให้ความม่ันใจว่า เด็กที่เข้ามีส่วนร่วมในภาคประชาชนและชุมนุมอย่างสงบ หรือเข้าร่วมการ
ก่อตั้งสมาคม/ชมรม/สภา จะต้องได้รับ การรับรองสิทธิอันชอบธรรมด้านเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพราะสิทธิ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะนั้น ไม่ได้ถูกจ�ากัดไว้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น จุดเด่นที่สุดประการหนึ่งของ
มาตรา 15 นีค้อื การสะท้อนให้เหน็ว่าอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก แตกต่างจากแบบแผนด้ังเดิมทีร่บัรองสิทธิ
ด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบเฉพาะผู้ใหญ่105

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม:

เสรีภาพในการรวมกลุ่มมีความส�าคัญมากส�าหรับกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่อาจจะ
มคีวามส�าคญัมากเป็นพิเศษส�าหรับเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน บ่อยครัง้ทีเ่ดก็เลอืกรวมกลุม่กบัเดก็กลุม่อืน่ ๆ 
หรือรวมกลุ่มกับผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น (เช่น ยกระดับศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนและได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร) หรือได้รับการปกป้องคุ้มครองที่จ�าเป็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�านวนมากด�าเนินบทบาทภายใต้ภาคประชาสังคม เครือข่ายกลุ่มเด็ก สมาคม 
หรือสภาเด็ก ทั้งนี้ มาตรา 15 รับรองสิทธิเด็กในการท�างานร่วมกับผู้อื่นในการก่อตั้งกลุ่มของพวกเขาและ
เน้นย�า้ว่า เดก็มคีวามสามารถทีจ่ะจดัต้ังกลุม่ทีข่บัเคลือ่นโดยเดก็เอง คณะกรรมการสทิธเิดก็ให้ข้อแนะน�าว่า 
“กฎหมายจะต้องให้การรับรองการจัดตั้งสมาคม ชมรม สภา และเวทีประชาคมต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา ตลอดจนรับรองการจัดตั้งเครือข่ายทางออนไลน์ ร่วมในพรรคการเมือง 
และร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานของวัยรุ่น106 

ภาครัฐมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า สิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเด็กจะต้อง
ไม่ถกูแทรกแซงโดยเจ้าหน้าทีภ่าครฐัและบคุคลนอกภาครฐั และมีพันธกรณเีชงิบวกท่ีจะต้องให้ความม่ันใจว่า 
เด็กจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเด็กมักถูกห้ามหรือถูกขัดขวางไม่ให้จัดตั้ง 
หรือเข้าร่วมกลุ่ม โดยข้อจ�ากัดบางส่วนถูกผนวกรวมอยู่ในกฎหมายภายในประเทศ ในหลายประเทศมี
การออกกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ จ�ากัดการจดทะเบียนขององค์กรภาคประชาสังคม โดยตั้งเงื่อนไข
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ให้การจดทะเบียนจ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้มีอ�านาจให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือก�าหนด
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดทะเบียนดังกล่าวไว้สูง และ/หรือก�าหนดโทษคดีอาญาต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรที่ไม่ผ่านการจดทะเบียน107 ซึ่งเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว

คณะกรรมการสิทธิเด็กมักแสดงความห่วงกังวลไปยังภาครัฐ เรื่องการจ�ากัดสิทธิด้านเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การก�าหนดอายุขั้นต�่าของการรวมกลุ่ม การห้ามเด็กนัดพบปะกัน 
ในสถานที่สาธารณะ การห้ามเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และการห้ามเด็กจัดตั้ง หรือ
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน108 ภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีเชิงบวกในการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถรวมตัวและจัดตั้งสมาคม ซึ่งรวมถึงยุติ
การใช้อายุเป็นข้อเลอืกปฏบิตั ิและจ�ากดัการเข้าไปมส่ีวนร่วมของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินุษยชนในกระบวนการ
ตัดสินใจประเดน็สาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี ้ภาครฐัยงัมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน
กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เด็กเป็นศูนย์กลางด้วย 

ในทางปฏิบัติ การจ�ากัดสิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยเง่ือนไขทางด้านอายุ
ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญท่ีสุดประการหนึ่งส�าหรับเด็กท่ีประสงค์จะรวมกลุ่ม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในทางปฏิบัติ
กฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทัว่โลกมกัก�าหนดให้บคุคลทางกฎหมาย (legal personality) เป็นเง่ือนไขหลกั
ประการหน่ึงของการจดทะเบียนรวมกลุ่มของบุคคล และโดยปกติจะถืออายุเมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะ 
ซึ่งประเทศต่าง ๆ มักก�าหนดไว้ที่ 18 ปี (หรือ 21 ปีในบางประเทศ) นอกจากนี้ ความท้าทายอีกประเด็น
หนึ่งคือ เง่ือนไขด้านสถานะความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของสมาคม หรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น 
ภาครัฐไม่ควรจะใช้สถานะการรับรองทางกฎหมาย (legal recognition) เป็นเงื่อนไขในการก่อตั้ง หรือ
การด�าเนินงานของสมาคม หรือกลุ่มการรวมตัวต่าง ๆ ประเด็นที่เป็นอุปสรรคส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ
การเปิดบัญชีธนาคาร และผลกระทบทางด้านการเงินต่าง ๆ ขององค์กร/กลุ่มเด็ก ดังนั้น ในทางปฏิบัติ
เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจงึจ�าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุจากผูใ้หญ่หรือหุน้ส่วนกบัผูใ้หญ่ กรณกีารก่อตัง้ 
หรือการด�าเนินงานของสมาคม หรือกลุ่มการรวมตัวต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ
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สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกลุ่มสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

ศาลสูงเอสโตเนียวินิจฉัยว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายว่าด้วยสมาคมหรือองค์กร
ทีไ่ม่มุง่หวงัผลก�าไรต่าง ๆ ในประเทศ ซ่ึงจ�ากดัสทิธใินการก่อต้ัง และด�าเนนิการสมาคม 
ของบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ขัดต่อมาตรา 15 ภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

https://www.riigikohus.ee/en/constitutional- judgment-3-4-1-1-96

ลักษณะของข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในสิทธิเด็กด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มที่ระบุในมาตรา 15(2) ยังได้รับ
ความสนใจพิจารณาในวงจ�ากัด109 เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการจ�ากัดสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในการก่อตั้ง หรือเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจะมีเหตุสมควรตามมาตรา 15(2) 
เพยีงเพราะเขาเหล่านัน้อายตุ�า่กว่า 18 ปี แต่ถ้าเป็นเช่นน้ัน การจ�ากัดในการใช้สิทธอิืน่ ๆ ของเดก็ผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน จะต้องมีความชอบธรรมด้วยการอ้างอิงในการใช้สิทธิอย่างสมดุลกับสิทธิอื่น ๆ ของเด็ก 
(เช่น สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย และสิทธิในการศึกษาของเด็ก) หรือสิทธิอื่น ๆ 
ของผู้อื่น (เช่น สิทธิในการมีสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ ในบริบทโรงเรียน) ซึ่งในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนจุดยืน
หรือบรรทัดฐานดังกล่าว ก็จะท�าให้ไม่มีหลักประกันว่า จะเกิดความปลอดภัยต่อเด็กเสมอ หรือเด็กจะได้
รับการศึกษาเสมอ อย่างไรก็ดี การจ�ากัดสิทธิต่าง ๆ ของเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีความ
จ�าเป็นและมีเหตุผลสมควรเท่านั้น 

เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ:

สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้ชนกลุ่มน้อยในสังคมได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และท�าให้สังคมหันมาสนใจมองปัญหาของกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม หรือกลุ่มคน
ด้อยโอกาสต่าง ๆ110 เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบมีความส�าคัญเป็นพิเศษ ส�าหรับเด็กผู้ปกป้อง
สทิธมินษุยชน เนือ่งจากพวกเขายังขาดฐานอ�านาจทางการเมืองและไม่ได้รบัการยอมรบัในโครงสร้างหรอื
ระบบขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม111 การรวมกลุ่มกับผู้อื่นแบบพบปะกันโดยตรง หรือรวมกลุ่มในระบบ
ออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นช่องทางส�าคัญช่องทางหน่ึงที่เด็กให้สังคมรับรู้ 
อีกทั้งสามารถเข้าร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตทางด้านสังคมและการเมือง ตลอดจนเป็นช่องทาง
ให้เด็กสามารถยืนยันและเรียกร้องสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของพวกเขาได้ด้วย (เช่น สิทธิทางด้านการศึกษา 
สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายเป็นต้น) ส�าหรับเด็กพิการก็มีสิทธิรูปแบบพิเศษ
ที่สามารถใช้ชีวิตของตนอย่างสมบูรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อธ�ารงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
การพ่ึงตนเอง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพวกเขาในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนหรือ
สังคมที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) เช่นเดียวกับ
สิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ภาครัฐไม่ควรเข้าแทรกแซงการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก แต่ควร

https://www.riigikohus.ee/en/constitutional- judgment-3-4-1-1-96
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด�าเนนิมาตรการเชงิบวกต่าง ๆ เพือ่ให้ความมัน่ใจว่า เดก็ทกุคนจะสามารถใช้สทิธด้ิานเสรภีาพในการชมุนมุ
อย่างสงบได้อย่างปลอดภัย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่า ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และก�าหนดกรอบ
ทางกฎหมายและกรอบของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในบางครั้งผู้มีอ�านาจอาจจะต้องด�าเนินมาตรการรูปแบบพิเศษ เช่น อาจจ�าเป็นต้องจัดการด้านการจราจร 
รวมถึงการสั่งปิดถนน หรือก�าหนดมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ถ้าจ�าเป็น 
ภาครฐัจะต้องปกป้องคุม้ครองกลุม่ผูเ้ข้าร่วมชมุนุมโดยสงบจากความเป็นไปได้ทีพ่วกเขาจะถกูข่มเหงรงัแก
จากผูด้�าเนนิบทบาทนอกภาครฐัด้วย เช่น การถกูแทรกแซง หรอืการก่อความรนุแรง จากประชาชนกลุม่อืน่ ๆ112 
กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่มีความเห็นต่างและกลุ่มผู้อารักขาความปลอดภัยส่วนตัวที่เข้าท�างานในพื้นที่
การชุมนุมประท้วงด้วย ภาครัฐจะต้องให้ความมัน่ใจว่า กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการตคีวามกฎหมาย และ
การบงัคบัใช้กฎหมายจะไม่เกิดการเลอืกปฏบิตัใินสทิธด้ิานเสรภีาพการชมุนมุอย่างสงบของประชาชนเหตุ
เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ อายุ เพศ ภาษา สินทรัพย์ ศาสนาหรือความเชื่อศรัทธา 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองและทางด้านอื่น ๆ ภูมิหลังทางสังคมและเช้ือชาติ สถานะชาติก�าเนิด 
ภูมิหลังด้านชนชาติ ความเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมืองในสังคม สภาพความพิการ เพศวิถี หรือ
อัตลกัษณ์ทางเพศ หรอืสถานะอืน่ ๆ113 ข้อก�าหนดทีใ่ห้กลุม่ผูช้มุนมุแจ้งการชมุนมุโดยสงบอย่างเป็นทางการ
ก่อนวันและเวลาการชุมนุมอาจกลายเป็นประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีอาจ
ไม่ตระหนักรู้ข้อก�าหนดทางการดังกล่าว หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการดังกล่าวได้

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ (ใน Mlungwana and Others v S and Another 
[2018] ZACC) วินิจฉัยเม่ือปี พ.ศ. 2561 ว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมที่ระบุข้อก�าหนดทางกฎหมายให้มีการแจ้ง ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
ในการชมุนมุประท้วงถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอเดก็: การก�าหนดโทษทางอาญาต่อเดก็ 
เพียงเพราะเด็กไม่ได้แจ้งขออนุญาตอย่างเป็นทางการส�าหรับการชุมนุมประท้วง 
ถือว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลวินิจฉัยว่า เด็ก ‘ผู้อาจไม่ตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อก�าหนด
ทางกฎหมายเรือ่งการแจ้งขออนญุาตอย่างเป็นทางการในการชมุนมุประท้วงตามทีร่ะบุ
ไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าว หรือขาดทรัพยากรที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว 
จะต้องไม่ถกูก�าหนดโทษทางอาญา ถ้าพวกเขาไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการก่อนการชมุนมุ’

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2018/45.html

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2018/45.html
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การปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีระบุในมาตรา 15 อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการให้ความมั่นใจว่า
ระดับอายุจะไม่ถูกก�าหนดเป็นเง่ือนไขโดยพลการในกฎหมายและข้อแนะน�าเชิงนโยบายต่าง ๆ 
ภายในประเทศเพื่อห้ามการชุมนุมโดยสงบของเด็ก ภาครัฐควรจะขจัดอุปสรรคทางกฏหมายเพื่อเด็ก
จะได้มี/ใช้สิทธิด้านต่างๆ ของพวกเขา เช่น การปรับลดอายุผู้ได้รับอนุญาตให้จัดการชุมนุม หรือเข้าร่วม
การชมุนมุอย่างสงบ ผ่อนปรนข้อก�าหนดทีเ่ดก็จะต้องได้รบัอนญุาตจากบดิามารดา/ผูป้กครองก่อนการรวมกลุ่ม 
หรือก่อนการชุมนุม และข้อก�าหนดที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจสลายการชุมนุมโดยสงบของเด็ก114 
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบตั้งข้อสังเกตว่า “ถึงแม้จะมี
ความห่วงกงัวลเรือ่งความปลอดภยัเมือ่เดก็เข้าร่วมการชมุนมุภาคประชาชนบางกจิกรรม แต่การห้ามบคุคล
เข้าร่วมการชุมนมุอย่างสงบด้วยข้อก�าหนดทางอายเุป็นการลดิรอนสทิธขิองประชาชนกลุ่มดงักล่าวโดยสิน้เชิง 
ซึ่งขัดต่อพันธกรณีในมาตรา 15115 การตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติของเด็กจึงจ�าเป็น
ต้องมีการยอมรับทั้งความสามารถและความเปราะบางของเด็ก ดังนั้นภาครัฐจะต้องเอ้ืออ�านวยสิทธิ
ดังกล่าวของเด็ก ควบคู่กับการด�าเนินมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก

ความถูกต้องตามกฎหมายของการห้ามผู้เยาว์ 
เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของประชาชน

รัฐบาลมอลโดวาช้ีแจงเหตผุลทีห้่ามการชมุนมุโดยสงบโดยระบวุ่าส่วนหนึง่เป็นเพราะ 
มผีูเ้ยาว์เข้าร่วมในการชมุนมุดงักล่าวด้วย โดยอ้างองิถงึมาตรา 15 ภายใต้อนสัุญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (In Christian Democratic Party v Moldova (Application 
no. 28793/02), อย่างไรก็ตาม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวินิจฉัยว่า: ‘กรณีที่มีความ
ห่วงกงัวลเกีย่วกบัการเข้าร่วมของเยาวชน ศาลมีข้อสงัเกตว่า ศาลในประเทศไม่เคย
ระบวุ่า การชมุนมุของเดก็เป็นผลสบืเนือ่งจากการด�าเนินการ หรอืนโยบายของฝ่าย
ที่ย่ืนเร่ืองให้ศาลพิจารณา เนื่องจากการชุมนุมดังกล่าวจัดข้ึนในสถานท่ีสาธารณะ 
ทุกคน รวมถึงเด็กมีสิทธิเข้าร่วม นอกจากนี้ ในความคิดเห็นของศาล ควรจะเป็น
ทางเลือกส่วนตัวของบิดามารดา/ผู้ปกครองว่า จะตัดสินใจอนุญาตให้บุตรหลาน
ของตนเข้าร่วมการชมุนมุต่าง ๆ หรอืไม่ และการขดัขวางไม่ให้เดก็เข้าร่วมการชมุนมุ
เป็นการขดัต่อเสรภีาพในการชมุนมุของทัง้บดิามารดา/ผูป้กครองและเดก็ทีอ่อกมา
ประท้วงต่อนโยบายด้านการศึกษา ดังนั้น ศาลวินิจฉัยว่า เหตุผลดังกล่าวของ
รัฐบาลมอลโดวาไม่เข้าประเด็น และยังขาดเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ.’

https://www.legislationline.org/documents/id/15948

https://www.legislationline.org/documents/id/15948
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โรงเรียนก็มีบทบาทสนับสนุนการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กเช่นกัน
ผ่านระบบการศึกษาเพ่ือให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของตนเอง และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก
อย่างปลอดภยั (ดหูวัข้อ 3.3) ภาครฐัควรให้ข้อแนะน�าแก่โรงเรยีน เกีย่วกบัข้อปฏบิตัทิีเ่คารพในสทิธด้ิานเสรภีาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งรวมถึง บรรดาผู้มีอ�านาจทางการศึกษา
และสถาบันต่าง ๆ ควรปรึกษาร่วมกับนักเรียนในการพัฒนานโยบายต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการชุมนุม
อย่างสงบ

 เอเชียตะวันออก

ภายหลังการชุมนุม ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึง่ทีม่ีนักเรียนมาร่วมชุมนุมได้เรียกประชุม
ทุกคนในโรงเรียน และประกาศขู่ว่าจะไล่นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการประท้วง (หรือต้องการ
ร่วมประท้วง) ในระหว่างช่ัวโมงเรียนออกจากโรงเรียน หรือไม่อนุญาตให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสอบปลายภาค ซ่ึงเหตุการณ์นีเ้ป็นที่สนใจของมวลชนในประเทศ… 
โรงเรยีนควรวเิคราะหร่์วมกบันกัเรยีนในประสบการณ์การชุมนมุอยา่งสงบของนกัเรยีน
และเผยแพร่การเรียนรู้ร่วมกันดังกล่าวในโรงเรียน

ภาครัฐมีหน้าที่เชิงบวกท่ีจะต้องปกป้องคุ้มครองกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบต่าง ๆ อย่างแข็งขัน 
ซึง่รวมถงึการปกป้องคุม้ครองบรรดาผูท้ีเ่ข้าร่วมการชมุนมุจากบคุคล หรอืกลุม่บคุคลทีพ่ยายามจะให้การชมุนุม
โดยสงบยุติลง หรือก่อความรุนแรงต่อบรรดาผู้เข้าร่วมการชุมนุม116 ซ่ึงหน้าที่น้ีครอบคลุมถึงเด็ก ๆ ด้วย 
ซ่ึงอนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิดก็ได้ระบใุห้ภาครฐัมพีนัธกรณเีพิม่เตมิทีจ่ะให้ความมัน่ใจว่า เดก็จะต้องได้รบัการ
ปกป้องคุ้มครองจากอันตรายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมทั้งของเด็ก และของผู้ใหญ่ ทั้งนี้ สิทธิเด็ก 
“ที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะ ๆ หรือขณะที่เกิด
การก่ออาชญากรรมโดยผู้เข้าร่วมการชุมนุมคนอื่น ๆ ด้วย ตราบใดที่เด็กคนนั้นยังคงมีความตั้งใจและ
มีพฤติกรรมการชุมนุมอย่างสงบ”117 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่ควรจะถูกวางก�าลัง
เข้าดูแลความปลอดภัยของกิจกรรมการชุมนุมต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมการชุมนุม ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการดูแลการชุมนุมอย่างถูกต้องตามหลักการ
มาตรฐาน ซึง่รวมถงึหลกัการมาตรฐานด้านสทิธมินษุยชนด้วย อกีทัง้จะต้องเป็นการฝึกการอบรมทีก่ระตุน้
ให้เจ้าหน้าทีผู้่บงัคบัใช้กฎหมายตระหนกัรูถ้งึความต้องการของบคุคลต่าง ๆ และกลุม่บคุคลในสถานการณ์เปราะ
บางโดยผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบอาจรวมถึงผู้หญิง เด็ก และคนพิการ118 
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ในทางปฏิบัติ ความห่วงกังวลต่อความปลอดภัยของเด็กมักจะส่งผลให้เด็กถูกผู้ใหญ่จ�ากัดสิทธิ
การเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบต่าง ๆ ดังนั้นมาตรา 15 จ�าเป็นต้องน�าสารัตถะของมาตราอื่น ๆ 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะมาตรา 5 (สิทธิของบิดามารดา
ที่จะต้องให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย) มาตรา 3(1) (ผลประโยชน์สูงสุด
ของเดก็เป็นสิง่ทีต้่องค�านงึถงึเป็นล�าดบัแรก) มาตรา 6 (สทิธิในการมชีวิีต การอยูร่อด และการได้รบัพฒันา
ของเด็ก) และมาตรา 19 (การปกป้องคุ้มครองจากอันตราย) นอกจากนี้แล้ว ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระบุว่า 

มาตรา 12(2) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รฐัต้องด�าเนนิมาตรการทีจ่�าเป็นเพือ่ประกันให้มกีารคุ้มครองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
แก่บคุคลทกุคน โดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ จากความรนุแรง การข่มขู ่การตอบโต้ 
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติ
โดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึง
ในปฏิญญานี้

เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก ปฏิบัติการตอบสนองของภาครัฐอาจจะเป็นการ
ยบัยัง้ขดัขวางเดก็จากการเข้าร่วมกจิกรรมการชมุนมุอย่างสงบ แต่ถ้าใช้แนวทางสทิธิมนษุยชนในปฏบิตักิาร
ตอบสนอง ภาครัฐจะพิจารณาว่าจะสามารถด�าเนนิการเช่นไรบ้างเพือ่ให้ความมัน่ใจว่า เดก็สามารถใช้สทิธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้อย่างปลอดภัย (เช่น เมื่อเด็กเข้าร่วมการชุมนุม) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเด็กเข้า
ร่วมการชุมนุม ต�ารวจจะต้องหลีกเลี่ยงวิธีการสลายการชุมนุม หรือการจ�ากัดพื้นที่การชุมนุมในรูปแบบที่
อาจเป็นอันตราย หรอืส่งผลกระทบทางลบร้ายแรงอย่างไม่ได้สดัส่วนต่อเดก็ (เช่น หลกีเลีย่งการใช้อปุกรณ์
อัลตราซาวด์ความถี่สูง กระสุนยาง แก๊สน�้าตา อุปกรณ์ระบบช็อตด้วยไฟฟ้า และอื่น ๆ) วิธีการควบคุมฝูง
ชนใด ๆ ควรได้รับการควบคุมในการด�าเนินการอย่างเคร่งครัด และควรพิจารณาด�าเนินการเป็นล�าดับ
ท้าย ๆ119 มีความท้าทายเพิ่มเติมเมื่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมในการชุมนุมที่ไม่สงบ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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คูม่อืสทิธมินษุยชนวา่ดว้ยการควบคมุดแูลการชุมนมุ ซ่ึงเผยแพรโ่ดยส�านกังาน
สถาบันประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชนภายใตอ้งคก์ารวา่ดว้ยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป (OSCE/ODIHR)120

คู่มือของ OSCE/ODIHR ได้ระบุข้อแนะน�าต่าง ๆ ส�าหรับเด็ก ดังนี้: 

ข้อพิจารณาท่ัวไป: ‘เนื่องจากขนาดร่างกายท่ีเล็กกว่าผู้ใหญ่ อาจท�าให้เด็กมีความ 
เปราะบางในการชมุนมุบางสถานการณ์ ดังนัน้ ฝ่ายต�ารวจควรค�านงึถงึประเด็นนีด้้วย
เมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ที่จะรับมือกับการชุมนุมนั้น ๆ’ 

การใช้ก�าลัง: ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้ก�าลังกับเด็ก แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ก�าลัง
กับเด็ก ควรเป็นไปอย่างได้สัดส่วนกับสถานการณ์

เจ้าหน้าทีค่วบคุมฝงูชน: เจ้าหน้าทีค่วบคมุฝงูชนสามารถ ให้ความช่วยเหลอืประชาชน
ที่ก�าลังประสบความเดือดร้อนได้ (เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือบุตรหลานหายตัวไป)’

การใช้อาวุธ: การใช้อาวุธอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

การใช้สารเคม:ี ในบางสถานการณ์ไม่ควรมกีารใช้สารเคมเีลย เช่น กรณสีลายฝงูชนที่
ชุมนุมด้วยความสงบ โดยมีเด็กและบุคคลเคล่ือนตัวหลบหนีสารเคมีไม่สะดวก
ร่วมชุมนุมอยู่ด้วย หรือในสถานที่การชุมนุมท่ีมีพ้ืนที่จ�ากัด หรือเป็นพ้ืนที่ปิด เช่น 
สนามกีฬา ซึ่งทางออกมีจ�ากัดและมีความเสี่ยงอันตราย จากการบาดเจ็บจากการ
กระแทก

การสลายการชุมนุม: ต�ารวจควรจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่อง หรือ
เป็นผลจากการสลายการชุมนุม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กอย่าง 
ไม่เหมาะสม

พื้นที่ควบคุม: โอกาสในการออกจากพื้นที่ควบคุมควรมีอยู่โดยเฉพาะส�าหรับกลุ่ม
เปราะบาง เช่นเด็ก

https://www.osce.org/odihr/226981

https://www.osce.org/odihr/226981
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คณะกรรมการสทิธมินษุยชนเน้นย�า้ว่าความรบัผดิชอบขึน้อยูก่บัเจ้าหน้าทีใ่นการพสิจูน์ข้อจ�ากดัใด ๆ 
และการก�าหนดข้อจ�ากัดใด ๆ ควรได้รับการชี้แนะด้วยวัตถุประสงค์ในการอ�านวยความสะดวกด้านสิทธิ
ไม่ใช่การจ�ากัดการใช้สิทธิเด็กโดยไม่จ�าเป็นและขาดเหตุผลสมควร การจ�ากัดสิทธิเด็กด้านเสรีภาพในการ
ชุมนุมอย่างสงบจะต้องไม่ใช่ลักษณะของการเลือกปฏิบัติ หรือท�าให้สูญเสียสารัตถะหลักของสิทธินี้ หรือ
มีจุดประสงค์ที่จะท�าให้เด็กล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบ หรือท�าให้เด็กได้รับ
ผลกระทบร้ายแรง121 การห้ามเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน เข้าร่วมกจิกรรมการชมุนมุอย่างสงบทัง้ในระบบ
ออนไลน์และนอกระบบออนไลน์โดยมจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิสทิธมินษุยชนไม่เข้าหลกัเกณฑ์ข้อจ�ากดัทีม่ี
เหตุผลสมควรตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15(2) ถ้าเพียงเพราะผู้ถือสิทธิ หรือเด็กมีอายุต�่ากว่า 18 ปี ทั้งน้ี 
ข้อจ�ากดัการใช้สทิธิด้านเสรภีาพในการชมุนมุอย่างสงบของเดก็จะมเีหตผุลสมควรถ้าน�าสทิธอิืน่ ๆ ของเดก็
มาพิจารณาประกอบกัน (เช่น สิทธิท่ีจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย หรือสิทธิที่จะต้อง
ได้รับการศึกษา) หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลอื่น (เช่น เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ 
ในโรงเรียน) ทั้งนี้ การแทรกแซงสิทธิเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15 จะต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรม 
เป็นไปตามกฎหมาย มีเหตุผลจ�าเป็น และได้สัดส่วนเท่านั้น เหตุผลอันสมควรในการจ�ากัดสิทธิเด็ก 
(เช่น ต�ารวจอาจไม่ผ่านการอบรม หรือไม่มีความรู้และทักษะพอท่ีจะให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก) 
ควรต้องถูกประเมินอย่างระมัดระวังเพื่อความมั่นใจว่า การจ�ากัดสิทธิเด็กมีเหตุผลจ�าเป็นและได้สัดส่วน

การปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมสวัสดิการเด็กโดยต�ารวจ 

(In Castle and Others v Commissioner of Police for the Metropolis) 
ศาลอังกฤษยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องค�านึงถึงสวัสดิการของเด็ก 
(โดยอ้างองิถึงอนสัุญญาว่าด้วยสทิธเิดก็ในการตคีวามดงักล่าว) แต่วนิจิฉยัว่า ภาครฐั
ไม่มีความผิด แม้จะควบคุมตัวเด็กไว้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง 

‘คณะลกูขนุสรปุว่า เจ้าหน้าทีต่�ารวจชัน้ผูใ้หญ่จะต้องปฏบัิติหน้าทีใ่ห้ลลุ่วงโดยค�านึงถงึ
ความจ�าเป็นในการปกป้องและส่งเสริมสวัสดิการของเด็กและเยาวชนประกอบการ
พิจารณาด�าเนินการใด ๆ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 11 ภายใต้กฎหมายเยาวชน 
ปี พ.ศ. 2547’

http://www.crae.org.uk/media/33573/Castle-v- Commissioner-of-Police-
of-the-Metropolis.pdf

http://www.crae.org.uk/media/33573/Castle-v- Commissioner-of-Police-of-the-Metropolis.pdf
http://www.crae.org.uk/media/33573/Castle-v- Commissioner-of-Police-of-the-Metropolis.pdf
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3.5.4 สิทธิความเป็นส่วนตัวและการได้รับการคุ้มครอง 
จากการถูกโจมตีให้เสื่อมเสียช่ือเสียง

มาตรา 16 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(1) เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในความเป็นส่วนตัว 
ครอบครวั บ้าน หรอืหนงัสอืโต้ตอบ รวมทัง้จะไม่ถกูกระท�าโดยมชิอบต่อเกยีรตแิละชือ่เสียง

(2) เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระท�าดังกล่าว

มาตรา 16 นี้ย�้าสาระส�าคัญของมาตรา 17 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การตีความและการรับรองให้เด็กใช้สิทธินี้จ�าเป็นต้องน�าสิทธิอื่น ๆ 
ของเด็กมาอ้างอิงประกอบกันด้วย โดยเฉพาะสิทธิที่จะต้องได้รับค�าปรึกษาแนะน�าจากบิดามารดา/
ผู้ปกครอง การค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการรับฟังอย่างสม
เหตุสมผล และการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 3(1) 12 และ 19 
ตามล�าดับ) การตีความประเด็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้อง
เกียรติหรือช่ือเสียงของเด็กนั้น ควรรวมข้อพิจารณาว่า การละเมิดความเป็นส่วนตัวและการโจมตี
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะในช่องทางสื่อออนไลน์ มีผลกระทบต่อชีวิตของบรรดาเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอย่างไรด้วย122

“สทิธคิวามเป็นส่วนตวั” ครอบคลมุหลายประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักิจกรรมของนกัปกป้องสทิธิมนุษยชน 
ทั้งกิจกรรมในระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการเฝ้าระวังต่าง ๆ (รวมถึงระบบ
ความจ�าใบหน้า การบนัทึกข้อมลูระบบชวีมติ)ิ การตรวจค้นร่างกายและทรัพย์สนิ การควบคมุด้วยกญุแจมอื 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการตัดสัญญาณและการลอบบันทึกการสนทนา และการท�าลาย/
การส่งข้อมูลไม่พึงประสงค์เข้าระบบข้อมูลดิจิทัลส่วนตัวของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (เช่น การข่มขู่ 
ภาพลามกอนาจาร เป็นต้น) อีกท้ังครอบคลุมถึงการเคารพในการด�ารงชีวิตส่วนตัวอย่างเป็นอิสระและ
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กด้วย123

ถงึแม้นกัปกป้องสทิธมินษุยชนทกุคนมสิีทธอัินชอบธรรมทีจ่ะได้รบัการปกป้องจากการถกูแทรกแซง
สทิธคิวามเป็นส่วนตวั แต่ในกรณขีองเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน บทบาทของบดิามารดาท�าให้สทิธคิวามเป็น
ส่วนตัวของเด็กมีรูปแบบท่ีแตกต่างเป็นพิเศษ เพราะบิดามารดาของเด็กมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเด็กในกรณีจ�าเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บิดามารดาจะสามารถ
ปฏบิตัติามหน้าทีเ่ก่ียวกับการเอาใจใส่ดแูลพฒันาการในด้านต่าง ๆ ของบตุรหลานได้ด ี(มาตรา 5, 18 และ 27)124 
อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยบิดามารดา/ผู้ปกครอง (เช่น การตรวจสอบ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความติดต่อในระบบสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น) จะต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นล�าดับแรก และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วย

นอกจากนี้แล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กต้องไปโรงเรียนและโรงเรียนอาจกลายเป็นสถานท่ีหลักท่ีเด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ท�าให้โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
มีสิทธิความเป็นส่วนตัวในรูปแบบท่ีแตกต่างเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะโรงเรียน และครูอาจารย์อาจมีความ
เข้าใจจ�ากดั หรือยงัไม่เข้าใจว่า เด็กมสิีทธคิวามเป็นส่วนตวัในบริเวณโรงเรียนด้วยเช่นกัน และการแทรกแซง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กจะต้องอยู่ในกรณีที่มีความจ�าเป็น ได้สัดส่วน และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
เท่านั้น สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียงก็เกี่ยวข้องกับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานว่า พวกเขาถูกข่มเหง
รงัแกโดยมเีจตนาทีจ่ะท�าลายช่ือเสียงและบัน่ทอนการใช้ชวิีตตามปกตขิองพวกเขา ดงันัน้การตคีวามมาตรา 16 
นี้จึงจ�าเป็นต้องน�าประเด็นความเป็นส่วนตัวในรูปแบบที่แตกต่างเป็นพิเศษของเด็กมาประกอบการ
พิจารณาด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานกรณีถูกเพื่อนนักเรียน
กลัน่แกล้งรงัแก จากการจัดกจิกรรมปกป้องสทิธมินษุยชน ซึง่รวมถึงการกลัน่แกล้งหรือวิพากษ์วิจารณ์
ให้เสื่อมเสียบนโลกออนไลน์ ดังนั้น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการจัดการ
กับปัญหาดังกล่าวและด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เดก็มสีทิธอินัชอบธรรมทีจ่ะต้องได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายจากการถกูแทรกแซงความเป็นส่วนตวั 
หรือจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียง ดังนั้น ภาครัฐจึงมีพันธกรณีท่ีจะต้องไม่กระท�าเสียเอง 
และจะต้องด�าเนินทุกมาตรการอย่างมีเหตุผลเพ่ือหยุดยั้งผู้ด�าเนินบทบาทนอกภาครัฐจากการโจมตีเด็ก
ให้เสือ่มเกยีรตแิละชือ่เสยีงด้วย นอกจากนีภ้าครฐัควรให้ความมัน่ใจว่า จะด�าเนนิการฝึกอบรมผูป้ระกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และหลักการทางด้านจรรยาบรรณ ซึ่งระบุถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็ก 
ภาครฐัควรให้ความมัน่ใจด้วยว่า สือ่มวลชน ครอบคลมุถงึเครอืข่ายส่ือสงัคมออนไลน์ จะปฏบิติัตามกฎหมาย
ที่ให้ความคุ้มครองเด็กจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียง
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3.5.5 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบสื่อต่าง ๆ 

มาตรา 17 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันส�าคัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่า เด็กสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่าง ๆ กัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ ่งส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสังคม 
จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะ

ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุท่ีจะมีประโยชน์
ทางสังคมและวัฒนธรรมแก่เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อ 29

ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและวสัดดุงักล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวฒันธรรมทัง้ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนังสือส�าหรับเด็ก

ง) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจ�าเป็นทางด้านภาษาของ
เด็กที่เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง

จ) ส่งเสรมิการพัฒนาแนวทางทีเ่หมาะสมส�าหรบัการป้องกนัเดก็ จากข้อมลู ข่าวสาร
และวัสดุที่เป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงบทบัญญัติ
ในข้อ 13 และ 18

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ

(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ข้ันพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะท�าให้มีผล
ในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร

(ข) จดัพิมพ์ แจ้ง หรอื เผยแพร่ ความคดิเหน็ ข้อมลู หรอืความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชน 
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานท้ังปวงได้อย่างเสร ีทัง้นีต้ามทีก่�าหนดไว้ในตราสารด้านสทิธมินุษยชน 
หรือตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลทุกคน โดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ

มาตรา 17 ใช้กับส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ ครอบคลุมถึง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และวารสาร 
ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ด�าเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่
เผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ มีความส�าคัญอย่างมากต่อกิจกรรมของบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เด็กจะได้รับสิทธิพิเศษที่แตกต่างในบริบทนี้กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ที่เด็กเข้าถึงควรจะต้อง
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ซึ่งสื่อมวลชนก็ควร
เน้นและให้ความส�าคัญต่อการน�าเสนอข่าวสารข้อมูลที่เหมาะสมปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก 
เป็นอันดับต้น ๆ125 เมื่อน�าสารัตถะในมาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน มาพิจารณาประกอบกันจะเห็นความชัดเจนขึ้นว่า ข้อมูลข่าวสารนี้ครอบคลุมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนนั้นมีผลในระดับประเทศอย่างไร นอกจากนี้ 
ยังช่วยเสริมพันธกรณีของภาครัฐท่ีจะต้องให้ค�ามั่นว่า เด็กจะต้องได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และจากแหล่งข้อมูลใด ซึ่งสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซ่ึงพันธกรณีของภาครัฐที่ระบุไว้ในมาตรา 17 มีน�้าหนักค่อนข้างน้อย 
คือ เพียงส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น)

มาตรา 17 ได้ครอบคลุมพันธกรณีที่กว้างและเฉพาะที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เช่น “(ก) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะมีประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม
แก่เด็ก” ควรจะครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดและท�าให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจอยู่ (หรืออาจเกิดความสนใจเมื่อได้
รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวนั้น ๆ) “(ข) ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย” รองรับความต้องการของเด็กที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับโลก 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ซ่ึงหลายประเด็นอยู่ในความสนใจของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ การอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน)

ส�าหรับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ส�าคัญเป็นพิเศษอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับสิทธิเด็กด้วยตัวของเด็กเอง แทนที่จะเป็นแต่เพียงผ่านพันธกรณีของ
ภาครัฐส่งเสริมการศึกษาของเด็ก (มาตรา 29) หรือการเผยแพร่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (มาตรา 42) 
มาตรา 6 และมาตรา 14 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ภาครัฐ
จะต้องด�าเนินมาตรการต่าง ๆ “เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนทุกคนเก่ียวกับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ตลอดจนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ดังที่ระบุต่อไปนี้:

มาตรา 14 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

(ก) จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง

(ข) การเข้าถึงอย่างเต็มท่ีและเท่าเทยีมกนัถงึเอกสารระหว่างประเทศเกีย่วกบัสิทธมินษุยชน 
รวมท้ังรายงานตามช่วงเวลาต่อคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ และรายงาน
อย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ

มาตรา 17(ง) ระบุถงึพันธกรณีพิเศษประการหนึง่ของภาครัฐท่ีจะต้องส่งเสริมให้สือ่มวลชนท�าให้เดก็
ที่ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย และ/หรือเด็กชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งมาตราส่งเสริมให้สื่อมวลชน
ปกป้องเด็กจากข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก เช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง และ
พฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสมกบัเดก็ รวมถงึการปกป้องคุม้ครองเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจากการตก
เป็นเป้าหมายของบคุคลทีมี่เจตนาท�าให้เดก็เกดิความหวาดกลัว หรอืคบัข้องใจต่อข้อมลูทีเ่ผยแพร่ในระบบ
สือ่สงัคมออนไลน์ เด็กควรจะได้รับโอกาสให้เข้าไปมส่ีวนร่วมในแผนการจดัท�านโยบายหรือข้อแนะน�าต่าง ๆ 
และเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

สื่อมวลชนก็มีบทบาทส�าคัญที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูล
ที่ผิดพลาด (ข้อมูลเท็จ) ซึ่งถือเป็นข้อมูลท่ี “เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดี” ของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น
นักข่าวและผู้ที่ผลิตเน้ือหาข้อมูลข่าวสารต้องเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิเด็ก 
เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งเสริมมุมมองด้านสิทธิเด็กในการสื่อสารของพวกเขา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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3.5.6 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง: สรุปมาตรการเชิงปฏิบัติการ

ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่า สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กผู้ปกป้อ 
งสทิธมินษุยชน จะไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย และการจ�ากดัสทิธพิลเมอืงและ
สทิธทิางการเมอืงของเดก็จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ตามความจ�าเป็น ไดส้ดัสว่น และ
ไม่เลือกปฏิบัติ

ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่า กระบวนการใด ๆ ก็ตามที่อาจน�าไปสู่การจ�ากัดสิทธิ
ของเดก็ในการใช้สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของพวกเขา จะตอ้งใหเ้ดก็มโีอกาส
ได้แสดงความคิดเห็น และภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างสมเหตุสมผล 
โปร่งใส และเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ได้ เหตุผลส�าหรับข้อจ�ากัดใด ๆ จะต้องอิง
หลักการสิทธิ และอธิบายในเชิงรุกให้กับเด็กด้วยภาษาและท่าทีที่เป็นมิตรและเหมาะสม
กับการรับรู้ของเด็ก

เด็กสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นจากบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เพื่อให้เด็กสามารถตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ และสามารถใช้สิทธิได้อย่างสมดุลและปลอดภัย โดยต้องเป็นรูปแบบ
ข้อมูลและภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก

ภาครัฐควรต้องพัฒนาความสัมพันธ์โดยตรงกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเปิดพื้นที่ 
และโอกาสให้เดก็ไดป้ฏสิมัพันธก์บันกัการเมอืง และกลุม่ผู้มอี�านาจในการก�าหนดนโยบาย

ภาครฐัควรต้องใหค้วามม่ันใจวา่เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนทกุคนสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ข่าวสาร ทัง้ในระบบออนไลน์และนอกระบบออนไลน์โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ภาครัฐควรต้องให้การศึกษาแก่บิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก และรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเข้าใจว่า เด็กมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะแสวงหา รับ และติดต่อแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลขา่วสาร ตลอดจนพฒันาและยึดถอืความคิดเหน็ตา่ง ๆ อีกทัง้มสีทิธิอนัชอบธรรม
ที่จะแสดงความคิดเห็น พัฒนาความคิด เข้าร่วมสมาคม และเข้าร่วมการชุมนุมต่าง ๆ 
อย่างสงบ
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เจา้หนา้ที่ต�ารวจ นกัการศกึษา และนักวชิาชีพอื่น ๆ ที่ท�างานเกี่ยวกบัเดก็ควรผา่นการ
อบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และพัฒนานโยบายต่าง ๆ โดยน�าความคิดเห็นต่าง ๆ ของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาประกอบด้วย ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ใช้
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างปลอดภัยด้วย

ภาครัฐควรต้องให้ความม่ันใจว่า สิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่จะต้องได้รับ
การปกป้องคุม้ครองจากการถกูโจมตใีหเ้สื่อมเสยีช่ือเสยีงของเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินษุยชน
จะต้องได้รับความเคารพ และคุ้มครอง

สื่อมวลชนควรจะน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ซ่ึงรวมถงึประเดน็เรื่องราวตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกบัสทิธเิดก็ ใหแ้กเ่ดก็และ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

สื่อมวลชน และฝ่ายก�ากับดูแลสื่อมวลชน ควรจะพัฒนานโยบาย และข้อแนะน�าต่าง ๆ 
ที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก ทัง้ในระบบออนไลน์และ
นอกระบบออนไลน์ โดยปรึกษาหารือกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย

ภาครัฐควรต้องสนบัสนนุ ไมใ่ช่จ�ากัดสทิธิ หรอืห้ามกจิกรรมขององคก์รภาคประชาสงัคม 
และองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก และ
การแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
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4. กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก: 
การติดตาม การชดเชย การเยียวยา 

มีผู้ติดตามสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางท้ังในระดับประเทศ และ
ระดับสากล อีกทั้งช่วยส่งเสริม หรือด�าเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ และสนับสนุนพวกเขาในกระบวนการ
ขอรับการชดเชยเยียวยาจากกรณีที่พวกเขาถูกละเมิดสิทธิด้วย การเข้าถึงกระบวนการชดเชยเยียวยา
มีความส�าคัญเพราะเป็นโอกาสที่บรรดาผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรม อีกท้ังยังน�าไปสู่
การพจิารณาอรรถคดคีวามต่าง ๆ ซึง่จะช่วยพัฒนาปรบัปรงุเกีย่วกบัสิทธขิองเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินุษยชนด้วย 
เนื่องจากปัจจุบัน การพิจารณาอรรถคดีความต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยังมีอยู่น้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศ และระดับ
สากลเพียงไม่กี่คน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ท�างานร่วมกับเด็ก หรือร่วมกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้ความสนใจ
ต่อความต้องการและความท้าทายที่แตกต่างเป็นพิเศษของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านการเข้าถึง
การสนับสนุนและการชดเชยเยียวยา ประการแรก เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจยังไม่รู้ถึงสถาบันและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือพวกเขา จึงเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านั้น
ด้วยในการท�าให้แน่ใจว่าบริการที่พวกเขาจัดสรรน้ันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่จะเข้า
ถึงเด็ก ๆ ทุกคน ประการที่สอง เด็กจะต้องสามารถเข้าถึงบริการการสนับสนุน และการชดเชยเยียวยา 
ดังนั้นสถาบันและองค์กรเหล่าน้ันจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับเด็กด้วยภาษาที่เป็นมิตรกับเด็ก และ
บางครั้งถ้าจ�าเป็น อาจต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน และตัวแทนที่เป็นอิสระ ข้อท้าทายเพิ่มเติมใน
หลายกรณี เด็กมักไม่มีสถานะทางกฎหมายที่จะริเริ่มหรือด�าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระ หรือในนาม
ของตนเอง และประการสุดท้าย เนื่องจากเด็กยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท�าให้มีพันธกรณี
ที่จะต้องด�าเนินการโดยทันทีที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย และมีความจ�าเป็นเพิ่มเติม
ที่จะให้เด็กได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างฉับไว ส่งเสริมการเยียวยาซึ่งน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
การรบัประกนัการไม่เกิดเหตซุ�า้ ประเด็นดงักล่าวทัง้หมดเป็นประเดน็ทีส่ถาบนัและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ในระดับประเทศ และระดับสากลจะต้องพิจารณาและจัดการเพื่อจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงได้ส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
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4.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution)

มาตรา 14(3) ภายใต้ปฎิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรอิสระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอ�านาจรัฐ
ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะมาโดยตลอดให้ภาครัฐ พัฒนา และยกระดับความเข้มแข็ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยรวมงานเฉพาะส�าหรับเด็ก (ผ่านสถาบันที่จัดตั้งข้ึนใหม่
โดยเฉพาะส�าหรบัเดก็ หรือผ่านสายงานภายใต้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูล
งานด้านเดก็โดยเฉพาะ)126 โดยให้เหตผุลว่าสภาวะทีก่�าลงัพฒันาในด้านต่าง ๆ ของเดก็ท�าให้พวกเขามคีวาม
เปราะบาง หรอืสุ่มเสีย่งทีจ่ะถกูละเมดิสิทธิมนษุยชน นอกจากนี ้ความคดิเหน็ของเด็กมักไม่ได้รบัการรบัฟัง 
และเด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง และไม่สามารถด�าเนินบทบาทในกระบวนการ
ทางการเมืองอย่างมีความหมายที่จะท�าให้ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
อีกทั้ง เด็กประสบปัญหาส�าคัญ ๆ ในการใช้ระบบยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา หรือเพื่อเรียกร้อง
การชดเชยเยียวยากรณีสิทธิของพวกเขาถูกละเมิด ในขณะที่การเข้าถึงองค์กรต่าง ๆ ที่อาจจะช่วยปกป้อง
คุม้ครองสทิธขิองพวกเขาก็มอีย่างจ�ากดั127 เหตผุลดงักล่าวเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องเป็นพเิศษกับเดก็ผูป้กป้อง
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น การมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าใจสิทธิและความต้องการของเด็ก
ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจึงเป็นเรือ่งส�าคญั เพ่ือให้การปกป้องคุม้ครองและการชดเชยเยยีวยาทีเ่ดก็ผูป้กป้อง
สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงได้ และเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา ทั้งนี้ ยังมีการเสนอให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวางตัวต่อสาธารณะในฐานะองค์กรด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กด้วย 
โดยผนวกมุมมองด้านสิทธิเด็กในแถลงการณ์ต่าง ๆ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน128

นอกจากนี้แล้ว “หลักการปารีส” (Paris Principles) เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จ�าเป้นต้อง “พฒันาความสมัพนัธ์กบัองค์กรพฒันาเอกชนทีม่พีนัธกจิในการส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินษุยชน 
สนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อสู้กับปัญหาการเหยียดสีผิว หรือเชื้อชาติ ปกป้อง
คุ้มครองผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (โดยเฉพาะเด็ก)129 รวมถึง องค์กรที่น�าโดยเด็กและภาคประชาสังคม
ที่ท�างานร่วมกับเด็ก หรือท�างานเพื่อเด็ก”

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกแห่งควรเป็นองค์กรที่ผู้ทรงสิทธิทุกรายสามารถเข้าถึงได้ 
รวมถึงเด็ก ไม่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ๆ จะมีพันธกิจหลักเพื่อบริการเด็กหรือเยาวชน
หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่เด็กสามารถที่จะเข้าถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิซึง่มบีทบาทและความช�านาญการพเิศษด้านการปกป้องคุ้มครองสทิธติา่ง ๆ ของเด็กเมือ่พวกเขา
ต้องการบังคับใช้สิทธิของตนเอง(ไม่ว่าในฐานะปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก็ตาม) คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดหาสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิต่าง ๆ ของเด็กและช่องทางท่ีเด็กสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว “หลักการปารีส” ยังก�าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านการฝึกอบรม 
และการวจิยัด้านสทิธมินษุยชน และเข้าไปมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิแผนงานด้านสทิธมินษุยชนของโรงเรยีน 
สถาบนัอดุมศกึษา และแวดวงวชิาชพีต่าง ๆ ดงัน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาตจิงึควรสนับสนนุ
ให้เด็กและนักวิชาชีพต่าง ๆ ที่ท�างานร่วมกับตนมีความคุ้นเคยเข้าใจในค�าจ�ากัดความของค�าว่า
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสนับสนุนให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับสิทธิของพวกเขา
ในบทบาทเด็กผูป้กป้องสิทธมินษุยชน ตลอดจนหน้าทีต่ามพนัธกรณขีองพวกเขาในฐานะผูป้ฎบิตัหิน้าทีด้่วย 
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการด้านเด็กของสก็อตแลนด์ได้พัฒนาปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สทิธมินษุยชนในรูปแบบทีเ่ป็นมติรกับเดก็130 ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธเิดก็ในวนัการประชมุ
หารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบการท�างานของตนให้กับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ท�างานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้ยื่นรายงานและข้อเรียกร้องการชดเชยเยียวยาในกรณีที่พวกเขา
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน131 ทั้งนี้ข้อเสนอแนะดังกล่าวครอบคลุมไปถึงสถาบันเฉพาะส�าหรับเด็กอื่น ๆ ด้วย
เช่น ส�านักงานผู้ตรวจการด้านเด็ก คณะกรรมาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ควรจะมอี�านาจในการพจิารณา และสอบสวนข้อร้องเรยีนต่าง ๆ 
ทัง้ข้อร้องเรียนทีย่ืน่เสนอโดยตรงจากเดก็เจ้าทกุข์หรอืผูแ้ทนของเจ้าทกุข์132 ซึง่อ�านาจดังกล่าวควรครอบคลมุ
ถึงการสืบพยานและการบังคับการสืบพยาน ตลอดจนการเข้าถึงหลักฐานทางเอกสาร สถานท่ี และ
สถานที่กักกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องให้ความมั่นใจว่า 
เด็กเจ้าทุกข์จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเห็นผล มีที่ปรึกษาที่เป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุน
ในกระบวนการร้องเรยีนหากถกูละเมดิสทิธิในทกุกรณ ี ในกรณทีีเ่หน็สมควร คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ ควรจะจัดให้มีระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติคดีความด้วย ประการสุดท้าย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ�านาจในการสนับสนุนเด็กในการด�าเนินคดีร้องเรียนในชั้นศาล ทั้งในกรณี 
(ก) ยื่นฟ้องในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ (ข) เข้าแทรกแซงในการด�าเนินคดี
ในชั้นศาลเพื่อให้ข้อมูลต่อศาลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ๆ133 
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4.2 สิทธิการได้รับการเยียวยาในระดับประเทศ 

มาตรา 2(3) ภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ

(ก) ประกนัว่าบคุคลใดท่ีสทิธหิรอืเสรภีาพของตนซึง่รบัรองไว้ในกตกิานีถ้กูละเมดิต้องได้
รบัการเยยีวยาอย่างเป็นผลจรงิจงั โดยไม่ต้องค�านงึว่าการละเมดินัน้จะกระท�าโดยบคุคล
ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่

(ข) ประกนัว่าบคุคลใดท่ีเรยีกร้องการเยยีวยาดงักล่าวย่อมมสีทิธท่ีิจะได้รบัการพจิารณาจาก
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่อี�านาจ หรอืจากหน่วยงานอืน่ทีม่อี�านาจ
ตามทีก่�าหนดไว้โดยระบบกฎหมายของรฐัและจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล

(ค) ประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มาตรา 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

(1) ในการใช้สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน รวมท้ังการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชน
ตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
เหล่านั้น

(2) เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนถูกละเมิดย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบอ�านาจตาม
กฎหมายที่จะร้องเรียน และให้มีการน�าเรื่องร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย 
โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และ
ให้มกีารตดัสนิตามทีก่ฎหมายบญัญตัใินการแก้ไขการละเมดิ รวมทัง้ค่าชดเชย หากเกดิการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป็นไปตามค�าตัดสินและ
เงินชดเชยในขั้นสุดท้ายโดยมิชักช้า

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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(3) เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือ
โดยร่วมกับผู้อื่นในการ

(ก) ร้องเรยีนนโยบายหรอืการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีเฉพาะรายและของหน่วยงาน
ของรฐับาล ในกรณทีีม่กีารละเมดิสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
โดยการยื่นค�าร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมไปยังองค์กรที่มีอ�านาจ
ด้านตุลาการ บริหาร หรือนิติบัญญัติภายในประเทศ หรือองค์กรที่ม ี
หน้าทีเ่กีย่วข้องอืน่ตามท่ีระบบกฎหมายของรฐัน้ันระบท่ีุจะตดัสินค�าร้อง
เรียนได้โดยมิชักช้า

(ข) เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง พิจารณา และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้
ความเห็นที่จะสร้างมติในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และ
พันธกรณีค�ามั่นสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง

(4) รฐัควรด�าเนนิการสอบสวนโดยฉบัพลนัอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมกีารสบืสวน
เมื่อมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน
ในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนั้น

มาตรา 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระบุถึงข้อก�าหนดที่ให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการชดเชยเยียวยาในระดับประเทศ คณะกรรมการสิทธิเด็ก 
เน้นย�้าว่า เพื่อท�าให้สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลมีความหมาย จ�าเป็นต้องมีกระบวนการชดเชยเยียวยา
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่แก้ไขการละเมดิสทิธิ134 ทัง้นี ้บคุคลทีจ่ะได้รบัการปกป้องคุม้ครองครอบคลมุถงึเดก็ด้วย 
แม้ว่าในทางปฏิบัต ิการด�าเนินการเพ่ือปกป้องคุม้ครองเดก็อาจจะแตกต่างออกไป เช่น การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของเด็กมักต้องพึ่งพาการบอกกล่าวจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่และช่วยเด็กในการ
เข้าถึงช่องทางนั้น ๆ การเปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิอย่างเป็นอิสระที่จะร้องขอการชดเชยเยียวยา และ
มีสิทธิที่ความคิดเห็นของพวกเขาจะได้รับการรับฟังและพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งโดยตรง หรือโดยผ่าน
ผู้แทนที่เป็นอิสระ ถือเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่ง (ดังที่ระบุในมาตรา 12(2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก) คณะกรรมการสิทธิเด็กระบุว่า “สถานะเฉพาะ และการท่ียังต้องพึ่งพาของเด็ก ท�าให้เด็ก
ประสบความยุ่งยากอย่างมากในกระบวนการร้องขอการชดเชยเยียวยากรณีที่สิทธิของพวกเขาถูกละเมิด 
ดังนั้นภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษและสร้างความม่ันใจว่า มีกระบวนการชดเชยเยียวยา 
ที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเด็กและผู้แทนของเด็ก ซ่ึงรวมถึงบริการให้ข้อมูล 
ให้ค�าปรึกษา และให้การสนับสนุนที่เหมาะหรือเป็นมิตรกับเด็ก ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการเข้าถึง
กระบวนการร้องเรียนด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระของเด็ก และกระบวนการร้องเรียนผ่านระบบศาล 
โดยได้รบัการสนบัสนนุทางกฎหมายและความช่วยเหลอือืน่ ๆ ทีจ่�าเป็นจากภาครฐั ในกรณทีีเ่ดก็ถูกละเมดิสทิธิ 
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เด็กควรได้เข้าถึงกระบวนการได้รับการชดเชยเยียวยา และมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจและการกลับคืนสู่สังคมของเด็กตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 39 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก”135 

มาตรา 9(5) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุว่า การสอบสวนประเด็น
ร้องเรยีนจะต้องด�าเนนิการโดยทันที เพราะถอืเป็นเรือ่งส�าคัญ โดยเฉพาะเดก็ท่ีพฒันาการก�าลงัเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก

ตามมตคิณะรัฐมนตรภีายใต้คณะมนตรยุีโรป (The Council of Europe’s Committee 
of Ministers) กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็กมีลักษณะที่ส�าคัญคือ: เข้าถึงได้ 
เหมาะสมกับอายุเด็ก รวดเร็ว คล่องตัว เน้น และปรับเข้ากับความต้องการของเด็ก 
เคารพสทิธเิดก็ในกระบวนการยตุธิรรม เคารพสทิธิเดก็ในการมส่ีวนร่วมและความเข้าใจ
ในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตน เคารพสิทธิเด็กในการมีชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตครอบครัว และเคารพสิทธิเด็กในการด�ารงชีวิตอย่างสมบูรณ์และอย่างมีศักดิ์ศรี

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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4.3 การจับกุม การคุมขัง และการลงโทษทางอาญาและทางกระบวนการบริหาร

มาตรา 37 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐภาคีประกันว่า

ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือต�่าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 
ท่ีไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวส�าหรับความผิดที่กระท�าโดยบุคคล 
ที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี

ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ 
การจบักมุกกัขังหรอืจ�าคุกเดก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการ
สุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม

ค) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม และ
ด้วยความเคารพในศกัดิศ์รแีต่ก�าเนดิของมนษุย์ และในลักษณะทีค่�านงึถงึความ
ต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เด็กทุกคนที่ถกูริดรอนเสรีภาพ
จะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเดก็ท่ีจะไม่แยกเช่นน้ัน และเด็กจะมสีทิธิทีจ่ะคงการติดต่อกบัครอบครวั
ทางหนังสือโต้ตอบและการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ

ง) เดก็ทกุคนทีถ่กูรดิรอนเสรภีาพมสีทิธทีิจ่ะขอความช่วยเหลอืทางกฎหมาย หรือ
ทางอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการรดิรอนเสรภีาพของเขาต่อศาล หรอืหน่วยงานทีม่อี�านาจอืน่ทีเ่ป็นอสิระ
และเป็นกลาง และที่จะได้รับค�าวินิจฉัยโดยพลันต่อการด�าเนินการเช่นว่า

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนไม่ควรจะถกูจบักมุ หรอืถกูคมุขงั ด้วยสาเหตทุีใ่ช้สทิธมินษุยชนของตนเอง 
และด�าเนินกิจกรรมในบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่ในความเป็นจริง มีเด็กถูกจับกุมและถูกคุมขัง 
ถูกต้ังข้อหากระท�าความผิดในคดีอาญา และ/หรือถูกลงโทษทางกระบวนการบริหาร (administrative 
sanctions) เฉกเช่นเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคน ในขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีสิทธิ
ในกระบวนการที่ยุติธรรมและรวดเร็ว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุให้ภาครัฐมีพันธกรณีพิเศษ 
ที่จะต้องปฏิบัติตามในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 37 และได้ขยายบทบัญญัติห้าม
ภาครัฐลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตต่อเด็กโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนโทษเพื่อให้ได้รับอิสรภาพ และ
ระบุให้การลงโทษคุมขังเด็กเป็นทางเลือกสุดท้ายและต้องถูกคุมขังในระยะเวลาที่สั้นท่ีสุด นอกจากนี้ 
ในระหว่างที่ถูกคุมขัง เด็กมีสิทธิติดต่อกับครอบครัว136 การศึกษาระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยเด็กท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ ได้เรียกร้องให้ยุติการคุมขังเด็ก เหตุว่าการลิดรอนอิสรภาพเด็กถือเป็น 
การลิดรอนวัยเด็กของพวกเขา137 

4.4 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 

มาตรา 9(4) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: 

......และเพื่อให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บุคคล
ทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะเข้าถึงและสื่อสารโดยไม่ถูกกีดกัน 
กับหน่วยงานระหว่างประเทศทั่วไปหรือมีหน้าที่เฉพาะในการรับพิจารณาค�าร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

4.4.1 องค์การสหประชาชาติ (United Nation)

เมื่อใดที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลไกด้านสิทธิมนุษยชน 
เมือ่นัน้พวกเขาก�าลงัแสดงบทบาทส่งเสรมิ หรอืปกป้องสทิธิมนษุยชน เพือ่ผลกัดนัให้มีการยกระดบัแบบแผน 
และมาตรฐานการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น เด็กเหล่านี้ก�าลังแสดงบทบาท
ของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน ซ่ึงควรได้รบัการยอมรบัและได้รบัการปฏบิตัจิากองค์การสหประชาชาตแิละ
รัฐภาคีสมาชิก ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการท�างานของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์การ
สหประชาชาตใินหลายแนวทาง เช่น การเพิม่พืน้ทีใ่ห้พวกเขาได้พดูแสดงความคดิเหน็อย่างปลอดภยั และ
การเพิ่มศักยภาพของพวกเขาในการติดตาม และรายงานการด�าเนินการตามแบบแผนและมาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในวันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะให้องค์การ
สหประชาชาติจัดสรรข้อมูลข่าวสารแก่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พวกเขาท�างานร่วมกับกลไก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินุษยชนในกจิกรรมด้านสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาต ิจดัให้มกีระบวนการ
และเวทต่ีาง ๆ ทีเ่ป็นมิตรกบัเด็กทัง้ทีเ่ป็นแบบพบปะหารอืกนัโดยตรงและการพบปะกันผ่านระบบออนไลน์ 
ในส่วนของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติก็ควรจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
ในการปกป้องคุ้มครองและการพัฒนาความเข้มแข็งของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ค�าแนะน�า
และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่รัฐภาคีสมาชิก

4.4.2 คณะกรรมการสิทธิเด็ก 

“ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมาช้ีให้เห็นว่า การเปิด
โอกาสใหเ้ดก็ ๆ เขา้มามสีว่นรว่มในการรายงานภายในกรอบอนสัุญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ช่วยยกระดับ
ความเข้มแข็งของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในการพัฒนา
ความตระหนักในสิทธิเด็กผ่านการติดตาม การรายงาน และ
การรณรงค์เพือ่การเปลีย่นแปลง”138

หลุยส์ เปเดอร์เนรา (Luis Pedernera), ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็ก

คณะกรรมการสิทธิเด็ก เป็นกลไกที่เชี่ยวชาญด้านการติดตามสถานการณ์ และกลไกรับผิดรับชอบ
ต่อสิทธิเด็ก ซึ่งมีพันธกิจในการติดตามและประเมินรัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
พิธีสารที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสทิธิเดก็และพธิสีารทีเ่ก่ียวข้อง คณะกรรมการสิทธเิดก็ได้เร่ิมให้การยอมรบับทบาทของเดก็ผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะตั้งแต่วันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 รวมถึงการให้แนวทางและ
มาตรฐานในการในการด�าเนินการตามสิทธิของพวกเขาผ่านข้อเสนอแนะที่มีให้รัฐภาคีต่างๆ 

สรุปข้อสังเกต: ประเทศกินี คณะกรรมการสิทธิเด็กย�้าเตือนต่อรัฐภาคีว่า 
นักปกป้องสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน สมควรได้รบัการคุม้ครอง 
เนือ่งจากกจิกรรมของพวกเขามีความส�าคัญต่อการส่งเสรมิสทิธิมนุษยชนของประชาชน
ทุกคนรวมถึงเด็กด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐภาคียอมรับและผลักดันร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
ซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติและพลเรือน (Minister of 
National Unity and Citizenship) โดยภาคประชาสังคมเมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และให้ความมั่นใจว่า ความจ�าเป็นต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
จะได้รับการระบุถึง139 
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คณะกรรมการสิทธิเด็กได้แสดงบทบาทน�าในกิจกรรมริเริ่มต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนับจากปี 2561140 อีกทั้งยังได้เผยแพร่รายละเอียดของแนวทาง
การเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการฯ ด้วย141 
คณะกรรมการสิทธิเด็ก ยังระบุชัดว่า รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จดัท�ารายงานของภาครัฐท่ีต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ด้วย ควบคูก่บัการสนบัสนนุให้มกีารจดัท�ารายงาน
คู่ขนานของเด็กเองด้วย

คณะกรรมการสทิธเิด็ก เปิดโอกาสให้เดก็เข้าร่วมการประชมุเตรยีมการของคณะท�างานย่อยหลายคณะ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป รวมถึงให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของคณะกรรมการฯ142 รวมทั้งได้ทบทวน 
การด�าเนินการของคณะกรรมการฯ เองเป็นระยะ

อีกทั้งได้ประกาศเป็นแนวนโยบายมาตรฐานว่า คณะกรรมการสิทธิเด็ก จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วม
ปรึกษาหารือในการจัดท�าข้อแนะน�าทั่วไปและข้อควรปฏิบัติด้วย ส�าหรับข้อแนะน�าทั่วไปฉบับเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
คณะกรรมการฯ ได้อ้างอิงถึงข้อเสนอแนะส่วนที่เป็นความคิดเห็นของเด็กโดยตรงด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของเด็กในการจัดท�าข้อแนะน�าทั่วไป

ข้อแนะน�าทั่วไป ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 
ของคนจ�านวน 2,693 คนจาก 71 ประเทศท่ัวโลกทัง้ในทวีปเอเชยี ยโุรป ละตนิอเมรกิา 
ผ่านระบบการส�ารวจความคิดเห็นออนไลน์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการปรึกษา
หารอืระดบัภูมภิาคด้วย ซ่ึงเดก็ทีเ่ข้าร่วมในกระบวนการนีม้ภีมูหิลังทีแ่ตกต่างกนั ทัง้วยั 
เพศสภาพ ภาษา ชาติพันธุ์ ระดับความสามารถ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
สถานะทางการศึกษา สภาวะการไร้ถิ่นที่อยู่ และระดับประสบการณ์ของเด็กในการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�างบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้ กระบวนการนี้เป็นโอกาสพิเศษ
ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็กในบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
การรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีเก่ียวกับทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิเด็กในประเทศของพวกเขา
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นอกจากนี ้ภายใต้พธิสีารเลอืกรบัฉบบัทีส่ามของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ เรือ่ง กระบวนการตดิต่อ
ร้องเรียน เด็กยังสามารถส่งข้อร้องเรียนส่วนตนต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กได้143 การให้สัตยาบัน
ต่อพธีิสารเลอืกรับฉบบัทีส่ามของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธเิดก็ เรือ่ง กระบวนการตดิต่อร้องเรยีน ไม่เพียงท�าให้
เดก็เข้าถึงกลไกระหว่างประเทศ แต่รวมถงึกระบวนการทีม่คีวามอ่อนไหวส�าหรบัเดก็สอดคล้องกบัมาตรา 9(4) 
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีค่าเชิงบรรทัดฐานที่ส�าคัญโดยให้
สาระท่ีชดัเจนว่ารฐัยอมรบัว่าเดก็ ๆ มสิีทธทิีจ่ะแสวงหาการเยยีวยาส�าหรบัการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน 
ของตน เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับฉบับต่าง ๆ ของอนุสัญญาฉบับเดียวกัน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ
สทิธิเดก็ได้โดยตรง ถ้ารฐัของประเทศท่ีละเมดิสทิธขิองเด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชน (ซึง่อาจจะไม่ใช่ประเทศ
ที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนใช้ชีวิตอยู่) ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่สามของอนุสัญญาว่าด้วย
สทิธเิดก็ เรือ่ง กระบวนการตดิต่อร้องเรยีนนี ้และเร่ืองร้องเรยีนสอดคล้องกบักฎเกณฑ์การรบัเรือ่งร้องเรยีน 
ทัง้นี ้นอกจากคณะกรรมการสทิธเิดก็แล้ว แม้ว่าอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็กจะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ 
หรือกลไกทีมี่รายละเอยีดของสทิธต่ิาง ๆ ของเดก็ระบไุว้อย่างครบถ้วนและท�าให้อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็
เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีน�้าหนักที่สุดเกี่ยวกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ตาม เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ยังสามารถร้องเรียนผ่านกลไกอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ฉบับอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ถ้ารัฐนั้นได้ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางที่เพิ่มการเข้าถึงของเด็กต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ
เสนอแนะจากวันการประชมุหารอืทัว่ไปเม่ือปี พ.ศ. 2561 ว่า “คณะกรรมการสทิธเิดก็ควรจะขยายช่องทาง 
การติดต่อกบัเด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนเพิม่ขึน้ และจะพยายามมากขึน้ท่ีจะให้ความม่ันใจว่า กระบวนการ
รายงานของคณะกรรมการฯ เด็กทุกคนรวมถึงเด็กจากกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึงได้

คณะกรรมการสิทธิเด็กควรจะเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก และ
ส่งเสริมผลักดันให้สิทธิต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดจนการมีส่วนร่วม และการคุ้มครอง
พวกเขาถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ขยายกว้างขึ้นขององค์การสหประชาชาติ

4.4.3 ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur 
on the situation of human rights defenders)

ผูแ้ทนพเิศษของสหประชาชาติด้านนกัปกป้องสทิธมินษุยชน เป็นผูเ้ชีย่วชาญขององค์การสหประชาชาติ
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แทนพิเศษยังได้ประสานการท�างานอย่างแข็งขันร่วมกับคณะกรรมการสิทธิเด็ก 
โดยผ่านการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอแนะจากการประชุมว่า 
“คณะกรรมการสิทธิเด็กควรจะขยายความร่วมมือกับผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้อง
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สิทธิมนุษยชนเรื่องการให้ค�าแนะน�าแก่รัฐภาคีเกี่ยวกับแนวทางการรวมประเด็นการปกป้องคุ้มครอง และ
การยกระดบัความเข้มแขง็ของเด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนเข้าไว้ในกฎหมายและนโยบายระดับประเทศต่าง ๆ144

ตั้งแต่การประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้อง
สทิธมินษุยชนได้พบปะกบัเดก็ในประเทศต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางเยอืนประเทศต่าง ๆ ในการทบทวน
สถานการณ์ของเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินษุยชน ส�าหรับรายงานระดบัโลกในประเดน็นีแ้ละรายงานสถานการณ์
ระดับประเทศ รายงานสถานการณ์ของประเทศมอลโดวาและมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นอย่าง
ชดัเจนถงึลกัษณะพเิศษหลายประเดน็ของสถานการณ์เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนในทัง้สองประเทศ รายงาน
สถานการณ์ของประเทศมองโกเลยีได้แนะน�าให้เดก็และเยาวชนผูป้กป้องสทิธมินุษยชนอยูใ่นกลุม่นกัปกป้อง
กลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง และจ�าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ145 การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนรายงานสถานการณ์ระหว่างทีผู่แ้ทนพเิศษของสหประชาชาติด้านนกัปกป้องสิทธมินษุยชนเดินทาง
เยือนมองโกเลียในครั้งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะในรายงาน แต่ประสบการณ์
การเข้าร่วมของเด็กในครัง้นี้สนับสนุนให้พวกเขามีสว่นร่วมในการรณรงค์เพือ่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากลในประเด็นสิทธิของนักปกป้องสิทธิเด็ก ๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการกับรัฐบาลมองโกเลียในระหว่างการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และพวกเขาได้กลายเป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มแรกท่ีได้รับการปฏิบัติตาม
ข้อแนะน�าจากการประชมุหารอืทัว่ไป เมือ่ปี พ.ศ. 2561 ทีร่ะบวุ่า “รัฐภาคคีวรจะพฒันาและรับรองกฎหมาย
และนโยบายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองและการยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ครอบคลุมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน”146 

4.4.4 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน 

เดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชน สามารถเข้าร่วมกับกลไกภายใต้สนธสิญัญาสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ ได้เช่นกนั 
ถ้าประเทศพวกเขาได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาน้ัน ๆ รัฐภาคี ควรสนับสนุนและยกระดับความเข้มแข็ง 
ของเด็ก ๆ ในการเข้าร่วมในกลไกต่าง ๆ จัดสรรโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
และกลไกสทิธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาตริวมทัง้ยกระดบับทบาทของพวกเขาในฐานะนกัปกป้อง
สทิธิมนุษยชน การด�าเนนิการดงักล่าวยงัน�าไปสู่การยกระดบัมาตรฐานของสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิของพวกเขาด้วย กลไกภายใต้สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ควรท�าให้เด็กได้เข้าถึง
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ารายงานและการสื่อสารกับกลไกเหล่านั้น โดยอาจดูจากแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการสทิธเิดก็ทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว ในขณะทีส่ิง่นีเ้ริม่เกดิข้ึนและขยายวงกว้างมากขึน้กว่าแต่ก่อน 
มีขอบเขตที่ส�าคัญส�าหรับกลไกฯ อื่น ๆ ในการท�างานร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อให้งานของพวกเขาสามารถเข้าถึง
และเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ ได้มากขึ้น
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการต่าง ๆ 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

เมื่อปี พ.ศ. 2563 องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กได้ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
(ซึ่งมีหน้าท่ีติดตามการด�าเนินงานภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง) ในการรวบรวมความคิดเห็นของเด็กส�าหรับข้อแนะน�าท่ัวไป
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 37 ว่าด้วยการชุมนุมอย่างสงบ จากการ
ทีม่จี�านวนเด็กเข้าร่วมการประท้วงทัว่โลกเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ชมุนมุในประเดน็
ปัญหาโลกร้อนหรือสภาพอากาศเปล่ียนแปลง องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กด�าเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ สามารถแบ่งปันกับองค์การสหประชาชาติว่าสิทธิในการชุมนุม
อย่างสงบหมายความว่าอย่างไรส�าหรับพวกเขาและมีข้อจ�ากัดใดท่ีพวกเขาประสบ
จากการใช้สทิธนิี ้จากการส�ารวจความคดิเหน็ องค์กรเครอืข่ายสทิธเิดก็ได้รบัฟังความ
คิดเห็นของเด็กจ�านวน 91 คน อายุ 10-18 ปี จาก 15 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาคทั่วโลก 
(เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ละตินอเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกาใต้สะฮารา 
ยุโรป เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) และได้รวบรวมความคิดเห็น
ของเด็กเหล่านั้นเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ 

4.4.5 กระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสหประชาชาติ  
และการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UPR)

คณะมนตรสีทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติได้พัฒนากลไกต่าง ๆ ด้านสิทธมินษุยชน ซึง่รวมถงึกลไก
กระบวนการพเิศษและการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิให้เป็นช่องทางส�าคญัอีก
ช่องทางหนึง่ทีเ่ดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนสามารถสือ่สารและน�าเสนอข้อกงัวลและรณรงค์เพือ่สทิธเิดก็ได้ 

กลไกกระบวนการพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วย 
คณะผู้แทนพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะท�างานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการติดตาม ให้ค�าปรึกษา และ
จัดท�ารายงานเสนอต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในดินแดนต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับ
ประเด็นเฉพาะ ซึ่งมีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นสภาพแวดล้อม 
ชนพื้นเมือง ผู้พิการ การค้าเด็ก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่ม 
กลไกกระบวนการพิเศษน้ีสามารถเป็นกลไกเฉพาะเพ่ือส่งเสริมให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการ
เคารพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และจัดสรรพื้นที่ส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แสวงหาการสนับสนุน
เพื่อป้องกันและน�าเสนอการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการท�าให้กลไกนี้มีประสิทธิภาพ กลไกทั้งหลายนี้
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ควรเข้าถึงได้โดยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนรวมถึงเด็กด้วย ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนการ
การมส่ีวนร่วมของเด็ก และกระบวนการปกป้องคุม้ครองเดก็อกีทัง้ด�าเนนิการต่าง ๆ เพือ่ให้เดก็ส่งเรือ่งราว
ที่ต้องการสื่อสาร ตลอดจนเป็นช่องทางการปรึกษาหารือโดยตรงกับเด็กในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กในระหว่างการท�างานวิจัยและอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ การพบปะหารือ
กบัเดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชนระหว่างการเดนิทางเยอืนประเทศต่าง ๆ จัดสรรให้เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน 
เข้าถงึข้อมลูข่าวสารท่ีทนัเหตกุารณ์ มคีวามเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก และใช้ภาษาและรูปแบบการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เด็กเข้าใจได้ (เช่น การผลิต หรือน�าเสนอรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ) 

กลไกกระบวนการพิเศษที่เด็กได้มีส่วนร่วม

ผู้แทนพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสภาพแวดล้อมได้จัดท�ารายงานว่าด้วย
สิทธิเด็กและสภาพแวดล้อมฉบับที่เป็นมิตรกับเด็ก (ซึ่งจัดท�าในทุกภาษาทางการ
ที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ) และได้สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดเวที
ปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเร่ิมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิทธิของเด็ก

https://www.ohchr.org/en/issues/environment/ srenvironment/pages/
environmentandrightschild.aspx

การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่สามารถ
ส่งเสรมิสิทธิของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนได้ เพราะเป็นกลไกท่ีเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ ในภาคประชาสงัคม 
ซึ่งรวมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ และในเวทีต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศที่ถึงรอบของการทบทวน เท่าที่ผ่านมา 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกระหว่างภาครัฐของภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่มีบทบาททบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกภาคีสมาชิก โดยทุกภาคีสมาชิก เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ผ่านการส่งรายงาน
ทีจั่ดท�าโดยเดก็ หรอืเข้าร่วมในเวทต่ีาง ๆ ท�าให้ประชาคมโลกเรยีนรูแ้ละเข้าใจในบทบาทของเดก็ผูป้กป้อง
สิทธิมนุษยชน และสิทธิของพวกเขามากขึ้น 

ภาครฐัและภาคประชาสงัคมต่างร่วมมีบทบาทท่ีจะต้องผลกัดันและสร้างความม่ันใจว่าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจะได้รับการรบัฟังและพจิารณาสะท้อนในรายงาน
ของรัฐภาคี และรายงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

https://www.ohchr.org/en/issues/environment/ srenvironment/pages/environmentandrightschild.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/environment/ srenvironment/pages/environmentandrightschild.aspx
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

4.4.6 ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อเด็ก (Special 
Representative of the Secretary-General on Violence against Children) 
และ ผู้แทนพเิศษของเลขาธกิารสหประชาชาตด้ิานเดก็และความขดัแยง้กนัทางอาวุธ 
(Special Representative of the Secretary-General for Children and 
Armed Conflict)

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อเด็ก และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติด้านเด็กและความขดัแย้งกนัทางอาวธุอยู่ในฐานะผูส้นบัสนนุทีเ่ป็นอสิระระดบัโลกในภารกจิ
ด้านการคุ้มครองและการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนั้น ภารกิจ
ของผู้แทนทั้งสองนี้จึงมีส่วนส่งเสริมสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และขยายช่องทางการแสดง
บทบาทและแสดงความคิดเห็นของพวกเขาด้วย ผู้แทนทั้งสองเป็นผู้เชื่อมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ท�างานใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม รวมถึงเด็ก ๆ ในภารกิจของผู้แทน ไม่ว่าเมื่อต้องพัฒนารายงาน 
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือเยือนประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้แทนทั้งสองยังอยู่ระหว่างการจัดท�า
ข้อควรปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ด้วย147 

4.4.7 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

ส�านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์การ
สหประชาชาตกิ�าลังร่วมกนัพัฒนากลไกต่าง ๆ เพือ่ช่วยคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชนจากการถกูตอบโต้ 
(reprisals) และเพือ่ให้ความมัน่ใจว่า ผูต้กเป็นเหยือ่การถกูตอบโต้ จะได้รับความคุม้ครองได้รับการชดเชย
เยยีวยา และได้รบัการดแูลรบัผดิชอบ เมือ่ปี พ.ศ. 2560 ผูช่้วยเลขาธกิารสหประชาชาตด้ิานสทิธมินษุยชน 
ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าทีอ่าวโุสผูร้บับทบาทน�าในความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุระบบการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวมขององค์การสหประชาชาติให้มีความครอบคลุมและ
ประสานงานกนัมากข้ึน โดยภารกิจดงักล่าวได้รบัการสนบัสนนุจากทมีงานจดัการการตอบโต้ของส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน และได้มีการเปิดบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนเฉพาะคือ reprisals@
ohchr.org เพือ่ใช้เป็นช่องทางตดิต่อสือ่สารระหว่างองค์การสหประชาชาตกิบัภาคต่ีาง ๆ ซึง่รวมถงึองค์กร
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ เหยื่อผู้ถูกละเมิด และสมาชิกในครอบครัว โดยสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การถูกข่มขู่และถูกตอบโต้ได้ อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ หน่วยงานนโยบายด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้เพิ่มการคุ้มครองบุคคล และกลุ่มต่าง ๆ ที่ปกป้องสิทธิ 
ในสิง่แวดล้อม อีกทัง้ให้แนวทางลดหรอืแก้ปัญหาการการละเมิดสทิธด้ิานสิง่แวดล้อมซึง่ก�าลงัส่งผลกระทบ 
ต่อผู้คนในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ องค์การสหประชาชาติจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ต่อไปเพือ่ให้ความมัน่ใจว่า จะมกีารพฒันาจนแล้วเสรจ็และใช้ประโยชน์จากกลไกต่าง ๆ ทีม่คีวามอ่อนไหว
ต่อเดก็ และเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนสามารถเข้าถงึได้ เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนควรได้รับการสนบัสนนุ
ในการใช้กลไกต่าง ๆ เหล่านี้

mailto:reprisals%40ohchr.org?subject=
mailto:reprisals%40ohchr.org?subject=
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4.4.8 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคต่าง ๆ 

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกร้องทุกข์ระดับภูมิภาค มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมาก สหภาพแอฟริกันมีผู้แทนพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ส่วนสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการระหว่างอเมริกาด้านสิทธิมนุษยชนก็มีกรรมาธิการด้านนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้จัดท�าข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน148 
ทัง้นี ้ถงึแม้ว่าไม่ได้ระบถึุงเดก็ในฐานะนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่ค�าแนะน�าหลายประการ
กเ็ป็นประโยชน์ต่อเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนอย่างมากเช่นกนั (เช่น อ�านวยความสะดวกการประชมุต่าง ๆ 
และท�างานขยายการรับรู้การมีอยู่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งช่วยผลักดันให้มีการพัฒนากลไก
เพิม่ขึน้เพือ่สนบัสนนุการคุม้ครองสมาชกิครอบครวั) ค�าแนะน�าของกรรมาธิการหรอืกลไกดังกล่าวควรปรบั
แก้หรือเพิ่มเติมเพื่อระบุถึงสิทธิต่าง ๆ และประสบการณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะของเด็กผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน 
ส่วนค�าแนะน�าเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานสถาบัน
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การว่าด้วยความม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป ก็อ้างอิงถึง
เดก็หลายประการ เช่น “นโยบายและโครงการคุม้ครองมวลชนควรจะน�าประเดน็ความท้าทายทีม่ลีกัษณะ
เฉพาะ ตลอดจนความจ�าเป็นของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มาประกอบการพิจารณาด้วย เด็กและเยาวชนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกประเมินว่าเด็กเกินไปที่จะ
แสดงความคดิเห็น จงึถกูปฏเิสธการใช้สทิธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของพวกเขา”149 ยงัมีค�าแนะน�า
ว่าควรจะเน้นในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้น�าข้อแนะน�าเหล่าน้ีขยายสู่
กลุม่เดก็ในทางปฏบิตั ินอกจากนีแ้ล้ว การท่ีเดก็รวมกลุม่กบัองค์กร กลุม่ หรอืชมุชนทีส่ามารถระบสุมาชกิได้ 
อาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยป้องกันเด็กจากอันตรายได้

ภาครัฐควรพิจารณาความจ�าเป็นของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และผนวกเข้าเป็น 
ส่วนหน่ึงในการวางแผน หรือการจัดกลไกส�าหรับการแก้ไขและการชดเชยเยียวยา 

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทุกสถาบันและองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ควรยอมรับและสนอง
ความจ�าเป็นเฉพาะของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ท�าให้เด็กเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทันที

ภาครฐัและฝ่ายอื่น ๆ ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็เขา้รว่มหารอืแสดงความคดิเหน็ในทกุขัน้ตอน 
เมื่อมีการพัฒนา หรือทบทวนกลไกต่าง ๆ ที่จะท�าให้เด็กเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

4.5 กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก: สรุปมาตรการเชิงปฏิบัติการ
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5. การด�าเนินการด้วยแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
(มาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ 
มาตรา 2 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

การตระหนักถึงสิทธิของเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�าเป็นต้องอาศัยการ
ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กและสิทธิของพวกเขา อย่างไรก็ดี การด�าเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อผู้ทรงสิทธิที่เป็นเด็กมักมีความท้าทายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานะความเป็นเด็ก
ของพวกเขาในสังคม ไม่มอี�านาจทางการเมือง มกัต้องพึง่พงิผูใ้หญ่ในการเข้าถึงระบบกลไกความรบัผดิชอบ 
ทางสงัคม ตลอดจนมกีารต่อต้านต่อแนวคดิทีว่่า เดก็มสีทิธคิวรได้รบัการสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก
ในการเรียกร้องถึงสิทธิ

มาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และด้านอื่น ๆ 
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้ให้การยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการเช่นว่านั้น 
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่และภายในกรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมื่อจ�าเป็น

มาตรา 2 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

(1) รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง ส่งเสริมและน�า
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการด�าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจ
จ�าเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมถึง
การประกันทางกฎหมายที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อ�านาจรัฐโดยล�าพัง
และโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง

(2) รัฐแต่ละรัฐต้องด�าเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

5
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มาตรา 4 ภายใต้อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็มคีวามคล้ายคลงึกบัสารตัถะทีร่ะบไุว้ในสนธสิญัญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนอื่น ๆ (ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงเด็กด้วย) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิเด็กได้
ระบุเน้นย�้าในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า “รัฐจะต้องมองบทบาทของตนเองในการท�าให้ข้อ
ผูกพันทางกฎหมายชัดเจนและถูกต้องต่อเด็กทุก ๆ คน การปฏิบัติเพื่อสิทธิมนุษยชนของเด็กจะต้องไม่ใช่
เพียงเพื่อกิจกรรมการกุศลที่ท�าขึ้นเพียงเพื่อให้เด็กถูกใจ”150 คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ระบุแนวทาง
เก่ียวกับการด�าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ไว้ในข้อแนะน�าทั่วไปฉบับที่ 5 ว่าด้วยมาตรการ
ทั่วไปในการด�าเนินการ 

มอีกีหลายบทบญัญตัใินอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ทีส่นบัสนนุการด�าเนนิการนอกเหนอืจากมาตรา 4 
อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ช่วยเสริมความเข้าใจว่า ภาครัฐต้อง
ด�าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการคุ้มครองและการยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้อง
สทิธมินษุยชนจะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เมือ่ใช้ประกอบกนั สารตัถะภายใต้อนสุญัญาว่าด้วย
สทิธเิดก็และปฏญิญาสากลว่าด้วยนกัปกป้องสทิธมินุษยชน ได้ให้แนวทางส�าหรับการปกป้องคุม้ครอง 
การเคารพ และการส่งเสริมสิทธิของเด็กที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

5.1 กฎหมายและนโยบาย 
(มาตรา 3, 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

มาตรา 3 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กฎหมายภายในประเทศที่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ถือเป็น 
กรอบกระบวนการยตุธิรรมทีจ่ะให้มีการปฏิบัตแิละใช้สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
รวมทั้งเป็นกรอบส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ 
เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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มาตรา 3 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเสริมมาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสทิธเิดก็เน้นย�า้ถงึความจ�าเป็นทีก่ฎหมายภายในประเทศต้องสอดคล้องกบัพนัธกรณรีะหว่างประเทศ 
รัฐภาคีที่น�าสารัตถะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กผนวกไว้ในกฎหมายภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะเคารพ
สิทธิของเด็กอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน151 ภาครัฐควร
ด�าเนินมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กและปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมเอาสิทธิเด็กเข้าไว้ด้วยกัน (ในทุกมาตรา หรือ
มีมาตราเฉพาะ) และ/หรือให้ม่ันใจว่าสิทธิเด็กจะถูกผนวกเข้าในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่าง  ๆ ไม่ว่าจะใช้
รปูแบบไหน กฎหมายภายในประเทศจะต้องสอดคล้องกบัพนัธกรณทีีร่ฐัมต่ีอเดก็ตามทีร่ะบไุว้ในอนสุญัญา
ด้วยสิทธิเด็ก การประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กปี พ.ศ. 2561 แนะน�าว่า:

• รัฐภาคีพัฒนาและรับรองกฎหมายและนโยบายระดับประเทศ ด้านการปกป้องคุ้มครองและ
การยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ผนวกแนวทางที่มีความละเอียดอ่อน 
ต่อเพศและอายุ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

• รฐัภาคีควรจะต้องให้ความมัน่ใจว่ากรอบกฎหมายระดบัประเทศสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วย
สิทธิเด็กและปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเปิดโอกาสให้เด็กด�าเนินบทบาท 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นอิสระ 

• กฎหมายที่ประกาศใช้ในประเทศควรจะถูกพัฒนาโดยมีความคิดเห็นของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วย

• รัฐภาคีควรจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ เทคนิค และทรัพยากรทางการเงินที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุน
การด�าเนนิการทางกฎหมายและนโยบายส�าหรบัเด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชนอย่างมปีระสทิธภิาพ152

กฎหมายและนโยบายส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน: 
องค์ประกอบพื้นฐานที่พึงมี

กฎหมายและนโยบายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศ ควรจะมีองค์ประกอบดังนี้ 

• ไม่ก�าหนดอายุขั้นต�่า-ครอบคลุมถึงเด็กทุกคน

• ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก

• ผนวกสิทธิที่จะต้องได้รับการรับฟัง
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5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการติดตามผล

• ผนวกสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก

• ผนวกบทบัญญตัเิร่ืองการให้การสนบัสนนุตามสมควรตามวยัแก่เด็กผู้ปกป้องสิทธมินษุยชน 
และบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย

• ผนวกบทบัญญตัเิรือ่งการให้การคุม้ครองในระดบัสงูสดุแก่นักปกป้องสทิธมินุษยชนทกุคน
ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี และแก่เด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย-ผนวกกระบวนการ
ที่ค�านึงถึงอายุส�าหรับการรายงานและกลไกการชดเชยเยียวยา 

• เดก็ผูป้กป้องสทิธิมนษุยชนได้เข้าไปมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ในกระบวนการ ร่างกฎหมาย
และนโยบายนั้น ๆ ด้วย

5.1.1 การประเมินผลกระทบสิทธิเด็ก (Children’s Rights Impact Assessment: CRIA)

คณะกรรมการสิทธิเด็กเสนอแนะให้รัฐภาคีควรน�าเอาระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็ก 
มาใช้ และควรใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการก�าหนดนโยบายและมีความอ่อนไหวต่อ
สิทธิของพวกเขา153 ในขณะที่การประเมินผลกระทบเชิงนโยบายหรือการพิสูจน์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
เช่น เพศสภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเท่าเทียม กลายเป็นเรื่องปกติ แต่เด็ก ๆ และสิทธิของพวกเขา 
อาจสูญเสียไปในกระบวนการเหล่านี้154 นี่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในขณะที่พัฒนากฎหมายและ
นโยบายทีม่อียูต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบันกัปกป้องสทิธมินษุยชนนัน้มผีูใ้หญ่เป็นศนูย์กลางและระบุถึงสทิธขิองเดก็
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างจ�ากัดหรือไม่มีเลย ระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็กจะช่วยกระตุ้น
ให้ผูก้�าหนดนโยบายให้ความสนใจต่อเดก็และสทิธขิองเดก็มากขึน้ และทบทวนสทิธต่ิาง ๆ ทีพ่งึมีของพวกเขา 
ตลอดจนมองเห็นผลกระทบที่ไม่เหมาะสมที่จะมีต่อเด็ก 

ระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็กยังให้เครื่องมือที่ช่วยแสดงอย่างชัดเจนถึงผลกระทบต่อ
สทิธขิองเดก็ผูป้กป้องสทิธมินุษยชนในกฎหมายและนโยบายทีไ่ม่ได้ระบถุงึเดก็ตรง ๆ กระบวนการประเมนิ
ผลกระทบสิทธิเด็กควรให้เด็กเข้าไปมีส่วนและเปิดโอกาสส�าหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม 
ก) เพื่อส่งผลกระทบต่อกฎหมายและนโยบาย ข) เพื่อระบุปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อความสามารถของเด็ก
ในการด�าเนินการในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในการประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 256 1น�าเสนอข้อเท็จจริงที่ว่า 
มข้ีอมลูอย่างจ�ากดัเกีย่วกบัประสบการณ์ชวีติของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน และการละเมดิสทิธขิองพวกเขา 
สาเหตสุ่วนหนึง่เกิดจากการขาดการรบัรูแ้ละความเข้าใจในสทิธขิองพวกเขา อีกทัง้ขาดการรวบรวมขอ้มลู
ทีม่าจากมุมมองของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนและไม่ได้แจกแจงรายละเอยีดเรือ่งอาย ุหลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
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ไม่ได้รวมเดก็เข้าอยูใ่นกลุม่นกัปกป้องสทิธมินษุยชน แต่เน้นรวบรวมข้อมูลเฉพาะผูใ้หญ่และเยาวชนเท่านัน้ 
และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไม่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของพวกเขาในฐานะเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ถูกสังเกตเห็น

ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมีตวัช้ีวดั และกลไกการเกบ็ข้อมลูทีมุ่ง่เน้นถงึสทิธขิองเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชน 
เพื่อช่วยเด็กและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ( ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านเด็ก สหประชาชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และ
หน่วยงานการติดตามระหว่างประเทศ) ในการรวบรวมข้อมูลติดตาม และรายงานเกี่ยวกับการตระหนัก
ถึงสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกท้ังเป็นโอกาสในการจัดท�าเอกสารและเผยแพร่การปฏิบัติที่ดี 
การเก็บข้อมูลควรแยกตามเพศสภาพ ความพิการ ชาติพันธุ์ของเด็ก และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการติดตาม
ผลกระทบต่อเดก็ผู้ปกป้องสิทธมินุษยชนกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี ้ควรเปิดโอกาสให้เด็กผูป้กป้องสทิธมินษุยชน 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองและใช้สนับสนุนการศึกษาอื่นได้ เป็นส่ิงส�าคัญที่ในกระบวนการ
เกบ็ข้อมลูและแหล่งข้อมลูจะไม่ถกูน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ และอย่าให้เด็กผูป้กป้องสทิธิมนุษยชนได้รับอันตราย 
เช่น การถูกตอบโต้ 

มาตรา 42 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

รัฐภาคีรับที่จะด�าเนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้เป็นท่ีรับรู้
กันอย่างกว้างขวาง ทั้งแก่ผู้ใหญ่และเด็ก ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง

มาตรา 15 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชน 
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในการศึกษาทุกระดบัชัน้ และประกนัว่าผู้รับผิดชอบท้ังปวงในการ
ฝึกอบรมทนายความ เจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย บคุลากรในกองทพั 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รวมเรื่องการสอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
อย่างเหมาะสม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

5.3 การสร้างความตระหนักรู้ส�าหรับประชาชนและการจัดอบรมส�าหรับนักวิชาชีพ
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สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

รัฐภาคีมีพันธกรณีปกติที่จะต้องส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหมู่ประชาชน และ
พันธกรณีพิเศษที่จะต้องส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิทธิของเด็ก มาตรา 
15 และมาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุเน้นถึงความจ�าเป็นของสิทธิ
มนุษยชนศึกษาและการอบรมเพ่ือสนับสนุนการท�างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน ความส�าคัญ
ของยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนรวมถึงบิดามารดา/ผู้ปกครอง และการจัดอบรม
เฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่นักวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ไม่อาจถูกกล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อลดการต่อต้านในกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งหลายกรณี
อยู่ในรูปแบบความลังเลไม่ยอมรับว่าเด็กมีสิทธิ ลังเลไม่ยอมรับบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของพวกเขาและขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับขอบเขต หรือธรรมชาติของสิทธิมนุษยชนของเด็ก 
ส่งผลให้ผูใ้หญ่มกัให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองแทนทีจ่ะยกระดบัความเข้มแขง็ของพวกเขา โรงเรยีน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�าคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความต่ืนตัว
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในหมู่เด็ก บิดามารดา/ผู้ปกครอง และนักวิชาชีพที่ท�างานกับเด็ก และ
สาธารณะชน (ดหัูวข้อที ่3.3 และ 4.1) อย่างไรก็ด ีภาครฐัควรให้การสนบัสนนุบทบาทดงักล่าวของโรงเรยีน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 

หน้าที่ตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญา 

ว่าด้วยสิทธิเด็ก

ภายใต้มาตรการสิทธิของเด็กและเยาวชน (เวลส์) 2011 รัฐมนตรีเวลส์จะต้องด�าเนิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในหมู่ประชาชน 
(รวมถึงเด็ก) เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฉบับต่าง ๆ 

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents

มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่ส�าคัญในการ
ช่วยให้สาธารณชนได้ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กีย่วกบัสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิด
ความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติธรรม สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ 
และระหว่างกลุม่เชือ้ชาตแิละศาสนาทัง้ปวง โดยค�านงึถึงภูมหิลงัของสงัคม และชุมชน
ที่หลากหลายในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ

https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
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5.4 การเข้าถึงทรัพยากร 

มาตรา 13 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการหว่านล้อม ได้รับ และ
ใช้ทรัพยากรทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี ตามบทบัญญัติข้อ 3 แห่งปฏิญญานี้

เดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจ�านวนมากพึง่พงิองคก์รภาคประชาสงัคมทั้งในระดบัท้องถิน่ ระดบัชาติ 
และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของพวกเขา อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเพิ่มขึ้นว่า 
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรด้านเด็กต่าง ๆ ก�าลงัขาดแคลนเงนิทนุ นอกจากนี ้เงนิสนบัสนนุส�าหรับ
เดก็มกัให้แก่โครงการและการคุ้มครองเฉพาะแทนท่ีจะสนบัสนนุโครงการความริเร่ิมใหม่ ๆ ท่ีมจีดุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เงินทุนสนับสนุนส�าหรับการคุ้มครองและเงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะต้องมีให้ส�าหรับเด็กด้วย ความสามารถในการหาและ
ได้รับทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญเป็นอย่างมากส�าหรับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเนื่องจาก อาจประสบปัญหาในการก่อตั้งองค์กรของตนเองและแสวงหาและรับทุนเพราะ
สถานะความเป็นเดก็ของพวกเขา ภาครฐัควรท�าให้มัน่ใจว่าเดก็จะสามารถเข้าถงึ และมส่ีวนร่วมในองค์กร
ภาคประชาสังคม และอนุญาตให้องค์กรเหล่านั้นสามารถรับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศได้ 

5.5 ภาคประชาสังคม
เด็กก็เป็นผู้มีบทบาทในภาคประชาสังคมเช่นกัน และมีสิทธิที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมสมาคมต่าง ๆ 

(ดูหัวข้อ 3.6.3) เด็กยังมีบทบาทส�าคัญในภาคพลเมืองและภาคประชาธิปไตย โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล 
โดยช่วยลดช่องว่างระหว่างวยั และช่วยสนับสนนุการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงบ่อยครัง้ทีบ่ทบาทดงักล่าว 
ของเด็กท�าให้พวกเขารับบทบาทเป็นนกัปกป้องสทิธมินษุยชนด้วย อย่างไรกต็าม บทบาทของเดก็ในฐานะ
พลเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังเป็นที่ยอมรับในวงจ�ากัดในสังคม ภาครัฐควรจะใช้ประโยชน์จาก
ทุกโอกาสสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมขยายวงกว้างออกไปครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ 
อย่างหลากหลายมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล โดยเน้นเป็นพิเศษในส่วนของ
ภาคประชาสังคมท่ีไม่ได้รับการน�าเสนอรวมถึงเด็ก ๆ155 องค์กรที่น�าโดยผู้ใหญ่ต้องสามารถจัดตั้งได้และ
ให้การสนับสนุนทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตราบใดที่ยังมีทัศนคติ
เชิงลบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกโจมตี จับกุม และคุมขัง 
โอกาสทีจ่ะยกระดบัความเข้มแขง็ของเดก็กถ็กูจ�ากดั และเดก็กจ็ะเผชิญความเสีย่งทัง้ในด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงในชีวิต

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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อย่างไรก็ดี มีองค์กรในภาคประชาสังคมหลายแห่งที่มีความช�านาญการและประสบการณ์อย่างมาก
ในการสนับสนุนบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน สนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา และเรียกร้องให้ 
ภาครัฐด�าเนินการ และเชื่อมโยงกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น องค์กรภาคประชาสังคมสามารถ
ให้การสนับสนุนที่ส�าคัญกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ผิดหวังกับผลลัพธ์จากกิจกรรมของพวกเขา 
โดยคอยสนบัสนนุและให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนือ่ง ภาครฐัควรให้การสนบัสนนุทางการเงนิและการสนบัสนนุ
ด้านเฉพาะอื่น ๆ แก่องค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กที่มีนโยบายส่งเสริม และยกระดับความเข้มแข็ง
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการสนับสนุน การจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล
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6. บทสรุป 
เท่าที่ผ่านมากิจกรรมและสิทธิต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักจะถูกละเลยไม่ได้รับ

ความสนใจทั้งจากภาครัฐ สาธารณชน หรือแม้แต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคประชาสังคม
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ดี เด็กเหล่านั้นไม่ได้นิ่งเฉยรอให้เกิดการยอมรับในบทบาท
ของพวกเขา แต่เดก็จ�านวนมากทัว่โลกได้ตืน่ตัวเคลือ่นไหวอย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งเสริมและปกป้องสทิธมินุษยชน 
ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบรรทัดฐานและการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าสิทธิของพวกเขาในบทบาทของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับความเข้าใจและ/หรือยอมรับก็ตาม องค์กร โครงการ และแนวทางเฉพาะส�าหรับ
เด็กและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ยังคงล้มเหลวในการรับทราบหรือระบุถึง
สิทธิและความจ�าเป็นท่ีแตกต่างกันของเด็กที่ด�าเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการยอมรับ
อย่างจ�ากัดในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีหลายกลุ่มและไม่ได้รวมตัวกันเพียงกลุ่มเดียว 
และความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญนั้นมักจะถูกรวมเข้าด้วยกันเมื่อพวกเขายังเป็นเด็กผู้หญิง มีความ
พิการ หรือมีภูมิหลังมาจากชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง

เอกสารแนะแนวเชิงปฏิบัติการฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดช่องว่างในประเด็นปัญหาดังกล่าว 
โดยการอธิบายลกัษณะเฉพาะของเดก็ผูป้กป้องสิทธมินษุยชนในบรบิททีพ่วกเขากระท�าและสิทธิทีพ่วกเขาต้องได้รบั 
จากการวเิคราะห์ท�าให้พบว่า สทิธิของเด็กในบทบาทของเดก็ผู้ปกป้องสทิธมินษุยชนยงัไม่เป็นทีเ่ข้าใจและ
รบัรูใ้นวงกว้าง อกีท้ังยังพบว่า เดก็มกัถกูจ�ากัดสิทธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของพวกเขา ซึง่มคีวามส�าคญั
มากต่อนักปกป้องสทิธมินษุยชนทกุคน และเหตุผลท่ีช้ีแจงถงึการจ�ากัดสทิธขิองพวกเขาก็ขาดความโปรงใส 
เนือ่งจากเดก็ไม่ได้รบัโอกาสให้มส่ีวนร่วมในกระบวนการตัดสนิใจดังกล่าว และ/หรอืไม่ได้รบัค�าอธบิายหรอื
ข้อมลูชีแ้จงทีส่มเหตสุมผล ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมคีวามเข้าใจผดิว่า สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของพวก
เขามคีวามส�าคญัน้อยกว่าสทิธอิืน่ ๆ เช่น สทิธิทางการศึกษา และการทีพ่วกเขาจะได้รบัการปกป้องคุม้ครอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ การสร้างความเข้าใจผิดดังกล่าวมักจะถูกน�าไปเชื่อมโยงกับหลักการผลประโยชน์
สงูสดุของเด็ก ซึง่ส่งผลให้เดก็ถกูห้ามการแสดงบทบาทตามสทิธอินัชอบธรรมของพวกเขา เอกสารแนะแนว
เชงิปฏบิตักิารฉบับนีเ้น้นว่า การให้เดก็ใช้สทิธิพลเมอืงและสิทธกิารเมอืงของพวกเขาถือเป็นผลประโยชน์สูงสดุ
ของพวกเขา อกีทัง้เน้นให้เหน็ถงึพนัธกรณขีองภาครฐัทีจ่ะต้องให้ความมัน่ใจว่าเดก็สามารถใช้สิทธพิลเมอืง
และสิทธิการเมืองของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย ความกังวลของผู้ใหญ่เกี่ยวกับกาจัดรกิจกรรมของเด็ก
ในบทบาทของเดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนไม่ควรจะลงเอยด้วยการห้ามเดก็ด�าเนนิบทบาทดงักล่าว นอกจากนี้ 
ภาครัฐซึ่งมีพันธกรณีส�าคัญและโดยตรงที่จะต้องคุ้มครองบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ไม่ควรจะใช้วิธีลิดรอนสิทธิมนุษยชนของเด็กเพื่อแลกกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ดังกล่าว 
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เอกสารแนะแนวเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ บิดามารดา/ผู้ปกครอง โรงเรียน 
และผู้ให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความตั้งใจคือ
สนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เข้าใจถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ และ
การท�างานร่วมกบัเดก็เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกับสทิธิของเด็กจะได้รับการขับเคลือ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การปรึกษา
หารือเกีย่วกบัการจดัท�าเอกสารแนะแนวเชงิปฏิบตักิารฉบบันีเ้น้นให้เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีการพฒันา
ค�าแนะน�าในทางปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการจ�ากัดสิทธิของเด็ก การปราบปรามการประท้วง
กิจกรรมออนไลน์ การมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตสาธารณะ การพัฒนาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านระบบ
การศึกษา การส่งเสรมิการเลีย้งดทูียิ่นยอมและป้องกนั การกระตุน้การสนองตอบทีม่คีวามอ่อนไหวต่อเดก็
ผ่านกลไกการคุ้มครองต่าง ๆ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นเด็กผู้หญิง เด็กพิการ และเด็กในกลุ่มเปราะ
บางอืน่ ๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้เอกสารฉบบันีเ้ป็นกญุแจส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิความเข้าใจมากขึน้ว่าสิง่ใดทีค่วรท�าใน
ทางปฏบิตัเิดก็ผูป้กป้องสทิธมินษุยชนจะเป็นกลุ่มผู้มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการจัดท�าแนวทางปฏิบติัต่อไป
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