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I.  ระเบียบวิธีการจดัท ารายงาน 

ก.  ขัน้ตอนการรา่งรายงาน 

1. รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้ตามแนวทางของขอ้มตคิณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิที ่5/1 ทีไ่ดร้บัการ
รบัรองเมื่อวนัที ่18 มถุินายน พ.ศ. 2550 โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 รฐับาลไดจ้ดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารขึน้เป็นระยะ
เพื่อเสรมิสรา้งความตระหนักและความคุน้เคยกบักระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ใหแ้ก่ทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึการประชุมทีร่่วมจดักบัทมีงานสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย ซึง่ท าใหป้ระเทศไทยไดม้โีอกาสเรยีนรู้
จากประสบการณ์การจดัท ารายงาน UPR ของประเทศอื่นๆ  
 
2. ประเทศไทยไดพ้ยายามใหทุ้กภาคสว่น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ได้
เขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการจดัท ารายงาน UPR อย่างกวา้งขวางและครอบคลุมเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยมกีระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงยุตธิรรมร่วมเป็นหน่วยงานเจา้ภาพหลกัในการจดัท ารายงาน  โดยไดเ้ริม่จดัการหารอือย่างไม่
เป็นทางการกบัผูแ้ทนภาคประชาสงัคมครัง้แรกเมื่อเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2553 เพื่อหารอืเกีย่วกบัโครงร่างรายงานของ
ประเทศไทย จากนัน้ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลการจดัท ารายงานประเทศภายใต้กลไก UPR รวมทัง้ได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้ 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ทนจากภาครฐัและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขบัเคลื่อนการจดัท า
รายงาน UPR ของไทย 
 
ข.  กระบวนการหารอื 
 
3. ในช่วงก่อนการยกร่างรายงาน ไทยได้จดัคลนิิกหารอืกลุ่มย่อยจ านวน 14 ครัง้โดยมผีู้แทนภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง 
พรอ้มดว้ยผูแ้ทนจากภาคประชาสงัคม (นักวชิาการและองคก์รเอกชน) เขา้ร่วมเพื่อหารอืเชงิลกึในประเดน็ต่าง ๆ ที่ควร
อยู่ในรายงานของประเทศไทย และเพื่อพิจารณาเกี่ยวกบัความส าเร็จและความท้าทายในการด าเนินงานด้านสทิธิ
มนุษยชนของไทย  
 
4. ไทยได้จดัเวทรีบัฟงัความเหน็จากประชาชน ทัง้ในกรุงเทพมหานครและใน 4 ภูมภิาคของประเทศ รวมทัง้ได้
ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจดัท าร่างรายงานผ่านสือ่วทิยุและทางเวบ็ไซต ์ โดยไดน้ าร่าง
รายงาน UPR ของประเทศไทยขึน้บนเวบ็ไซตข์องหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึรายงานและ
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างกวา้งขวาง จากนัน้ไดม้กีารปรบัแกร้่างรายงานซึง่คณะกรรมการก ากบัดูแลการจัดท ารายงาน
ประเทศไดร้บัรองก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ  
 
5. รายงาน UPR ของประเทศไทยเป็นกระบวนการตรวจสอบตัวเอง โดยได้น าเสนอทัง้ความส าเร็จและ               
ความทา้ทายเพื่อใชเ้ป็นตวัวดัความกา้วหน้าในการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนของไทยในอนาคต รวมทัง้ไดใ้ชโ้อกาส
ของกระบวนการยกร่างรายงานผลกัดนัให้เกดิความก้าวหน้าในประเดน็ต่างๆ ที่ยงัคัง่ค้าง โดยได้มกีารเสนอประเด็น
ปญัหาด้านสทิธมินุษยชนให้คณะรฐัมนตรีรบัทราบและตระหนักถึงความจ าเป็นในการเร่งปรบัปรุงแก้ไขเรื่องดงักล่าว 
ดงันัน้ กระบวนการ UPR ของไทย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการทบทวนเท่านัน้ แต่ยงัมุ่งให้ประชาชนภายในประเทศได้รบั
ประโยชน์จากกระบวนการ UPR อย่างเป็นรปูธรรมอกีดว้ย 
 
II. ภมิูหลงัประเทศ  
 
6. ประเทศไทยมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในฐานะดนิแดนแห่งเสรภีาพและความหลากหลาย ประเทศไทยตัง้อยู่ใจ
กลางภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มพีืน้ทีป่ระมาณ 513,115 ตารางกโิลเมตร โดยมพีรมแดนตดิกบัประเทศลาว พม่า 
กมัพชูาและมาเลเซยี มปีระชากรประมาณ 63.5 ลา้นคนประกอบดว้ยกลุ่มชาตพินัธุห์ลากหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ ประชาชนเชือ้
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ชาติไทยรอ้ยละ 75 เชือ้สายจนีร้อยละ 14 และเชื้อสายมาเลยร์อ้ยละ 3 โดยประชากร 1.7 ลา้นคนซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาว
มุสลมิอาศยัอยู่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศ นอกเหนือจากนัน้ยงัมชีนกลุ่มน้อย รวมถงึชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  
 
7. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศภายใต้
รฐัธรรมนูญ มรีปูแบบการปกครองแบบรฐัสภา ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา และระบบการเมอืงไทยยงัคง
เป็นแบบหลายพรรค ดงันัน้ สภาผูแ้ทนราษฎรจงึประกอบดว้ยผูแ้ทนทีม่าจากพรรคการเมอืงหลายพรรค 
 
8.  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมอีตัราเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รอ้ยละ 7.8 หรอืคดิ
เป็นมลูค่า 10,104.8 พนัลา้นบาท (317.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) มรีายไดต่้อหวั 150,117 บาท (4,720.7 ดอลลารส์หรฐั) 
โดยมอีตัราการว่างงานคดิเป็นรอ้ยละ 1.041 อตัราความยากจนลดลงจากรอ้ยละ 33.69 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เหลอืรอ้ยละ 
8.12 ในปี พ.ศ. 2552 อตัราการรูห้นังสอืสงูเพิม่ถงึรอ้ยละ 98 นับตัง้แต่ พ.ศ. 2538 อตัราการตายของเดก็แรกเกดิลดลง
เหลอืเพยีงรอ้ยละ 9.9 ต่อเดก็แรกเกดิ 1,000 คน ช่วงอายุขยัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น 69/75 (ชาย/หญงิ) 
 
9. การพฒันาประเทศในช่วงที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยมกีารเติบโตทางเศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางสงัคม
หลายดา้น แต่ขณะเดยีวกนัการพฒันากน็ าไปสูป่ญัหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในสงัคม  ซึง่กลายเป็นชนวน
ทีน่ าไปสู่ปญัหาความขดัแยง้ในสงัคมและความไม่สงบทางการเมอืงทีป่ระเทศไทยเผชญิในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา รวมถึง
ปญัหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีข่ยายตวัเป็นความรุนแรงในช่วง 6 ปีทีผ่่านมาดว้ย ปจัจุบนัประเทศ
ไทยก าลังด าเนินการปฏิรูประบบและโครงสร้างในหลายด้าน  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปและ
คณะกรรมการสมชัชาปฏริูป เพื่อสรา้งความเป็นธรรมใหก้บัคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสและลดช่องว่างของความไม่เท่า
เทยีมกนั  รฐับาลไดพ้ยายามปรบัปรุงกลไกส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ตลอดจนสร้างหลกัประกนัสงัคมให้กบั
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทัง้การด าเนินกระบวนการสรา้งความปรองดองภายใตห้ลกัการประชาธปิไตยบนพืน้ฐานของความ
ถูกตอ้ง ความยุตธิรรม และหลกันิตธิรรม 
 
10. การเลอืกตัง้ในวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประเทศไทยก าลงักา้วไปขา้งหน้าตามแนวทาง
ของระบอบประชาธปิไตย ถงึจะมคีวามตงึเครยีดทางการเมอืงและไม่ว่ารฐับาลชุดใดจะเขา้มาบรหิารประเทศ ประเทศ
ไทยกย็งัคงยดึมัน่ในสทิธมินุษยชนตามทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ 
 
11. ประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างการอนุวตัแิผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิฉบบัทีส่อง (พ.ศ. 2552-2556) ซึง่ไดร้บัการ
ยกร่างโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาติฉบบัที่สองน้ีมเีป้าประสงค์ในการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยสทิธมินุษยชนในทุกภูมภิาคเพื่อสง่เสรมิความตระหนักรูเ้กีย่วกบัสทิธมินุษยชนและ
พฒันาระดบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขบัเคลื่อนเพื่อให้
เกดิผลในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามค ามัน่ดา้นสทิธมินุษยชน โดยได้
จดัท าแผนปฏบิตัิการตามค ามัน่และตัง้กลไกเพื่อติดตามผลแล้ว ในขณะเดยีวกนักไ็ด้น าเอามาตรฐานระหว่างประเทศ
ภายใตต้ราสารระหว่างประเทศดา้นสทิธมินุษยชนฉบบัต่างๆ มาเป็นบรรทดัฐานในการตรากฎหมายและออกนโยบายที่
เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน 
 
III. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 
ก.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 
12. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกนัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบตัิ และสทิธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่ระบุอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน รวมทัง้ได้
ประกนัสทิธชิุมชนในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้นี้ ประชาชนที่ถูกละเมดิสทิธสิามารถยก
บทบญัญตัดิา้นสทิธแิละเสรภีาพตามทีร่ะบุในรฐัธรรมนูญในชัน้ศาลไดโ้ดยตรง  
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13. ประเทศไทยมุ่งมัน่ทีจ่ะสง่เสรมิประชาธปิไตยเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการบรรลุสทิธแิละเสรภีาพส าหรบั
ทุกคน รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยประกนัสทิธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
ประเทศ การก าหนดนโยบายสาธารณะ รวมทัง้การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม รฐัธรรมนูญได้ก าหนดใหจ้ดัตัง้
กลไกตรวจสอบและถ่วงดุลต่างๆ ทีม่คีวามเป็นอสิระ บทบญัญตัเิหล่านี้สนับสนุนหลกัประชาธปิไตยและสทิธิมนุษยชนซึง่
เปิดให้ประชาชนและภาคประชาสงัคมเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส าคญัอนัจะเหน็ได้จากพฒันาการทางการเมอืง สงัคม และ
เศรษฐกจิของประเทศไทยในปจัจุบนั 

ข.  กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

14. ประเทศไทยไดพ้ฒันากลไกการคุม้ครองสทิธมินุษยชนหลายกลไก ทัง้ในส่วนของกลไกอสิระ และกลไกภายใต้
ฝ่ายบรหิาร นิติบญัญตัิ และตุลาการ ที่ส าคญั ได้แก่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพภายใต้กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
คุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้ส านักงานอยัการสงูสุด คณะกรรมาธกิารยุตธิรรมและสทิธิ
มนุษยชน และคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของรฐัสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาล
รฐัธรรมนูญ  

15. นอกจากกลไกคุ้มครองของรัฐแล้ว รัฐธรรมนูญของไทยยังได้เปิดพื้นที่ให้กับองค์กรภาคประชาสงัคมได้มี
บทบาทในการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศ โดยการสนบัสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายในรูปแบบ
ต่างๆ  เพื่อเป็นกลไกของประชาชนในการตรวจสอบอ านาจรฐัทุกระดบั และเพื่อเป็นช่องทางเรยีกร้อง เสนอความเหน็ 
หรอืความตอ้งการของประชาชนได ้

16. ประเทศไทยยดึมัน่ในกฏบตัรอาเซยีนทีม่ปีระชาชนเป็นศนูยก์ลางของความร่วมมอื และใหค้วามส าคญักบักลไก
สทิธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน โดยพร้อมสนับสนุนการท างานของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรฐับาล
อาเซยีนว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (AICHR) และคณะกรรมาธกิารอาเซยีนว่าดว้ยการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธสิตรแีละสทิธิ
เดก็ (ACWC) ซึง่เป็นกลไกคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัภูมภิาคเพื่อใหส้ามารถคุม้ครองสทิธมินุษยชนของประชาชน
อาเซยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค. กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี  

17. ประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรกทีร่บัรองปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนเมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 
2491  

18.  ประเทศไทยเป็นภาคสีนธสิญัญาหลกัดา้นสทิธมินุษยชนจ านวน 7 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ย
สทิธิพลเมืองและสทิธทิางการเมือง (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (3) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ และพธิสีารเลอืกรบัเรื่องการรบัขอ้รอ้งเรยีน (4) อนุสญัญา
ว่าดว้ยสทิธเิดก็ และพธิสีารเลอืกรบัทัง้ 2 ฉบบั เรื่องความเกี่ยวพนัของเดก็ในความขดัแยง้กนัทางก าลงัอาวุธ และเรื่อง
การคา้เดก็ โสเภณีเดก็และสื่อลามกเดก็ (5) อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ (6) 
อนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศกัดิศ์รี และ (7) 
อนุสญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร นอกจากนี้ ไทยยงัเป็นภาคอีนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 1949 รวมอกี 4 ฉบบั และล่าสุด 
ไทยไดเ้ขา้เป็นภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2554  

19. ประเทศไทยก าลงัพจิารณาทีจ่ะลงนามในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสญูโดยถูกบงัคบั และการใหส้ตัยาบนัในอนาคต    
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20. ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – 
ILO) จ านวน 14 ฉบบั ไดแ้ก่ อนุสญัญา ILO ฉบบัที ่80, 116, 104, 105, 127, 14, 19, 29, 88, 122, 100, 182, 138, 
และ 159 และมเีจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญา ILO ฉบบัที ่87 และ 98  

ง. พนัธกรณีภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

(1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม  

21. เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการแสดงออกเป็นรากฐานของสงัคมประชาธปิไตยของไทย ซึง่ได้รบัการ
รบัรองในรฐัธรรมนูญภายใต้มาตรา 45, 46, 47 และ 48 ซึง่ประกนัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพูด การเขยีน 
การพมิพ ์และการโฆษณา การหา้มการปิด แทรกแซง หรอืตรวจสอบหนังสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนแขนงอื่น และการหา้ม
นักการเมอืงเป็นเจา้ของสื่อ นอกจากนี้ ยงัมพีระราชบัญญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ให้สทิธแิก่บุคคล
ทัว่ไปในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของรฐับาล  

22. ประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองสทิธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐาน
วชิาชพีสือ่มวลชน พ.ศ. .... ซึง่ไดร้บัการยกร่างโดยคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์รสื่อมวลชน และเป็น
สว่นหนึ่งของความพยายามในการปฏริปูสือ่ของรฐับาลเพื่อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อสารมวลชน
และผูร้บัขอ้มูลข่าวสาร ร่างพระราชบญัญตันิี้ยงัมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีสื่อสารมวลชน 
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบการตรวจสอบตนเองของสื่อ และช่วยประกนัใหส้ื่อมวลชนสามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
อสิระ สรา้งสรรค ์และเป็นมอือาชพี  

23. ประเทศไทยเป็นทีต่ัง้ของส านกังานสือ่ต่างประเทศ องคก์รภาคประชาสงัคม และองคก์รเอกชนระหว่างประเทศ
หลายองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบรรยากาศที่เอื้อต่อการรายงานข่าว และการรบั -ส่งขอ้มูลอย่างอสิระ นอกจากนี้ 
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการแสดงออกยงัสะทอ้นใหเ้หน็ผ่านการจดัตัง้สถานีวทิยุชุมชนและสถานีโทรทศัน์
เคเบลิทัว่ประเทศ ในขณะทีส่ือ่มวลชนมเีสรภีาพในการวพิากษ์วจิารณ์การท างานของรฐับาลไดอ้ย่างเตม็ที่ 

24. ส าหรบัประเดน็เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิน์ัน้ ประเทศไทย
พยายามด าเนินการเพื่อใหเ้กดิดุลยภาพในการปกป้องสถาบนัซึง่เป็นหน่ึงในเสาหลกัทีค่ ้าจุนความมัน่คงของประเทศกบั
การคุม้ครองสทิธใินการแสดงออกของบุคคล  โดยรฐับาลเริม่ใหม้กีระบวนการทบทวนเพื่อศกึษาประเดน็ทีค่วรปรบัปรุง
และแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในขณะเดยีวกนัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิกไ็ดเ้ริม่กระบวนการศกึษาทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเช่นกนัเพื่อจดัท ารายงานเสนอแนะต่อรฐับาล นอกจากนี้ 
ยงัไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาซึง่มปีลดักระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเพื่อให้ค าแนะน าแก่ต ารวจและอยัการ
เกี่ยวกบัการสัง่ฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท า
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจฟ้องรอ้งด าเนินคดต่ีอไป 

25. ประเทศไทยรับรองสทิธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสนัติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถใชส้ทิธใินการชุมนุมอย่างกวา้งขวาง ประเทศไทยก าลงัตราร่างพระราชบญัญตักิารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อควบคุมดแูลการชุมนุมใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และไม่กระทบสทิธขิองผูอ้ื่น 

การอ านวยความยุติธรรม  

26. รฐัธรรมนูญไดป้ระกนัสทิธใินกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน อาท ิสทิธใินการเขา้ถงึความยุตธิรรม และสทิธิ
ที่จะได้รบัการพจิารณาคดอีย่างถูกต้อง รวดเรว็ และเป็นธรรม และสทิธขิองผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานใน
คดีอาญา ซึ่งมีสทิธิได้รบัความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสมจากรฐั  ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
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พจิารณาความอาญาได้รบัการปรบัแก้ไขเพิม่เติมเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อคุ้มครองและประกนัสทิธขิองประชาชนตามที่
รฐัธรรมนูญก าหนดไว ้  

27.        รฐัได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักระบวนการยุติธรรมไปสู่สาธารณชนและเพิ่มโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การรบัข้อร้องเรี ยนจากประชาชน การให้
ค าปรกึษาด้านกฎหมายและความช่วยเหลอืดา้นการเงนิในการจดัหาทนายและการประกนัตวั รวมถงึการคุ้มครองสทิธิ
ของผูถู้กกล่าวหาในกระบวนการสบืสวนสอบสวน2 

28.        ความไม่เท่าเทยีมในการเขา้ถงึความยุตธิรรมของคนจนยงัคงเป็นปญัหาทา้ทายของสงัคมไทย  ซึง่จะต้องมกีาร
ปรบัปรุงขัน้ตอนทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลอืคนจนทีถู่กด าเนินคด ีการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นกฎหมายใหแ้ก่คนจนเพื่อ
ช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มคีวามรู้เกี่ยวกบัสทิธขิองตนเองและมโีอกาสใช้บรกิารและรบัความช่วยเหลอืทางกฎหมายจาก
ภาครฐัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัรฐักจ็ะต้องเผยแพร่ช่องทางหรอืกลไกช่วยเหลอืทางกฎหมายต่างๆ ใหป้ระชาชนได้รบั
ทราบอย่างกวา้งขวางมากขึน้   

29. การอ านวยความยุตธิรรมเป็นปจัจยัส าคญัประการหน่ึงของการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ซึง่เป็นปญัหาภายในของไทยทีไ่ม่ใช่ปญัหาความขดัแยง้ทางศาสนา แต่เป็นปญัหาทีเ่กดิจากความไม่เท่าเทยีมทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในพื้นทีซ่ึ่งเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการพฒันาในอดตี รวมทัง้มปีจัจยัทางเชื้อชาตแิละประวตัศิาสตร์เขา้มาเกีย่วขอ้ง  ซึ่ง
รฐับาลไทยพยายามแก้ไขปญัหา โดยใช้หลกัการสมานฉันท์และสนัติวิธ ี และแนวทาง “เข้าใจ เขา้ถึง และพฒันา” ที่ได้รบั
พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั อย่างไรกด็ ีจากความไม่สงบที่เกดิขึน้ท าให้รฐับาลไทยมคีวามจ าเป็นต้องน า
กฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คงมาบงัคบัใชใ้นบางพืน้ที ่ โดยในทางปฏบิตัไิดม้คีวามระวงัอย่างเตม็ทีม่ใิหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย
น าไปสูก่ารละเมดิสทิธมินุษยชน  รวมทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะลดการใชก้ฎหมายพเิศษในพืน้ทีท่ีค่วามรุนแรงลดระดบัลง 

30. รฐับาลได้จดัท าแผนการอ านวยความเป็นธรรม (พ.ศ. 2552-2555) และแผนยุทธศาสตร์พฒันากระบวนการ
ยุติธรรมในเขตพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2553-2557)  รวมทัง้ได้จดัตัง้กลไกรบัขอ้ร้องเรยีนต่างๆ  ที่ส าคญั
ไดแ้ก่ ศนูยด์ ารงธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อเป็นช่องทางใหป้ระชาชนสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัิ

โดยมชิอบของเจา้หน้าทีร่ฐั
3 แมว้่าการใชแ้นวทางสง่เสรมิความยุตธิรรมและการพฒันาจะช่วยใหส้ถานการณ์ความรุนแรง

เริ่มลดลงในบางพื้นที่ แต่รฐัยงัคงต้องด าเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เพื่อแกไ้ขปญัหาการลอยนวลของผูก้ระท าความผดิและสรา้งความเป็นธรรมใหก้บัทุกฝา่ย  

31. ส าหรบัสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศไทยนัน้ ขณะน้ี การสอบสวนกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดอืน
เมษายนและเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ก าลงัด าเนินอยู่เพื่อน าตวัผูก้ระท าผดิมาด าเนินคด ีโดยกระบวนการดงักล่าวจะ
ด าเนินไปตามกฎหมาย ในขณะที่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประทว้งได้รบัการเยยีวยาแลว้ นอกจากนี้ รฐับาลไดจ้ดัตัง้
คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิเพื่อการปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.) โดยรฐับาลจะพจิารณารายงานและ
ขอ้เสนอแนะของ คอป. ต่อไปเพื่อใหทุ้กฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรม4 นอกจากนี้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตกิไ็ด้
จดัตัง้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกนั    

32. ประเทศไทยก าลงัปฏริูปกระบวนการยุตธิรรม ทัง้กลไกของต ารวจ อยัการ และศาล โดยการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนและการเขา้ถึงความยุติธรรมได้ทัว่ถึงมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปต ารวจ  ซึ่งจะมุ่งเน้นการลด
ช่องว่างระหว่างต ารวจและชุมชน การเพิม่ส านึกรบัผดิชอบต่อสาธารณชน การขจดัการทุจรติ  การค านึงถงึสทิธมินุษยชน 
การจดัระบบการติดตามผลการท างานของต ารวจให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการเพิม่ความส าคญัของกระบวนการ
สบืสวนสอบสวนซึง่จะตอ้งมคีวามเป็นอสิระและมปีระสทิธภิาพ 

33.        ประเทศไทยไดย้กเลกิโทษประหารชวีติต่อผูท้ีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี และไม่ใชโ้ทษประหารชวีติกบัหญงิมคีรรภ ์และ
บุคคลวกิลจรติ การลงโทษประหารชวีติจะใชเ้ฉพาะกบัผูก้่ออาชญากรรมรา้ยแรงหรอืคดอีุกฉกรรจ ์โดยจะมกีารขอพระราชทาน
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อภยัโทษใหก้บันกัโทษในโอกาสต่างๆ ซึง่นักโทษประหารชวีติจะไดร้บัการลดโทษเป็นจ าคุกตลอดชวีติแทน ทัง้นี้ ประเทศไทย
ใหค้วามส าคญักบัการรบัฟงัความเหน็เกีย่วกบัเรื่องโทษประหารชวีติจากประชาชนทัว่ประเทศ  

34.       บุคคลทีเ่คยเป็นนกัโทษยงัคงประสบกบัการถูกเลอืกปฏบิตัจิากสงัคม ซึง่ควรมกีารช่วยใหบุ้คคลเหล่านี้กลบัคนืสูส่งัคม 
และสง่เสรมิสทิธใินการท างานหาเลีย้งชพีอย่างยัง่ยนื 

การห้ามการทรมาน 

35. มาตรา 32 ของรฐัธรรมนูญหา้มการทรมานและการลงโทษทีโ่หดรา้ยและไรม้นุษยธรรม โดยประมวลกฎหมาย
อาญาได้ระบุลกัษณะของอาชญากรรมที่เขา้ข่ายเป็น “การทรมาน” ตามขอ้ 1 ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานฯ แต่ยงั
ต้องปรบัปรุงค าจ ากดัความของ “การทรมาน” และท าให ้ “การทรมาน” เป็นฐานความผดิเฉพาะในกฎหมายไทย เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาฯ มากขึน้ 

36. ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาห้ามมใิห้ใช้การทรมานในขัน้ตอนการด าเนินคด ีรวมทัง้ห้ามใช้การ
ทรมานเพื่อให้ได้มาซึ่งค ารับสารภาพ และห้ามการอ้างหลักฐานที่ได้มาจากวิธีการที่ผิดกฎหมา ยในชัน้ศาล ใน
กระบวนการสอบสวนนัน้จะตอ้งมทีนายร่วมอยู่ดว้ย บุคคลใดทีถู่กทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัในระหว่างขัน้ตอนการสอบสวน
มสีทิธทิีจ่ะยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ผูต้้องหาทุกคนจะไดร้บัการตรวจร่างกายเมื่อถูก
สง่ตวัไปยงัเรอืนจ าตามระเบยีบราชทณัฑ ์นอกจากนัน้ ผูถู้กทรมานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายภายใต้กฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง รวมถงึพระราชบญัญตัิค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. 2544 

37. เกีย่วกบัการใชเ้ครื่องพนัธนาการในระบบราชทณัฑน์ัน้ กฎหมายหา้มมใิหใ้ชเ้ครื่องพนัธนาการกบัผูต้้องขงัเวน้
แต่เป็นบุคคลทีน่่าจะท าอนัตรายต่อชวีติ หรอืร่างกายของตนเองหรอืของผูอ้ื่น และเป็นบุคคลทีน่่าจะพยายามหลบหนีการ
ควบคุม โดยจะมคีณะกรรมการทบทวนค าสัง่การใช้เครื่องพนัธนาการกบัผู้ต้องขงัและประเมนิสถานการณ์ทุกๆ 15 วนั
นอกจากนี้ กฎหมายยงัหา้มมใิหใ้ชเ้ครื่องพนัธนาการเพื่อเป็นการลงโทษ รวมทัง้หา้มใชก้บัผูต้้องขงัทีม่อีายุเกนิ 60 ปีและ
ผู้ต้องขงัหญิง นอกจากนี้ ในส่วนของสภาพเรือนจ า สถานที่คุมขงั และสถานที่กกัตัวนัน้ ประเทศไทยได้ด าเนินการ
ปรบัปรุงสภาพของสถานที่ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัทัณฑวิทยา หลกักฎหมาย และหลกัสทิธิ
มนุษยชน  

38. หน่วยงานทหารและต ารวจได้มคี าสัง่ลงไปยงัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในทุกระดบัชัน้ หา้มทรมานผู้ต้องหาหรอืผูต้้อง
สงสยั  คดีการทรมานที่เกิดขึ้นในสถานที่คุมขงัหรือคดีการหายสาบสูญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการทรมานจะ ถูก
ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม แต่ยงัมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งรดัการพจิารณาคดต่ีางๆ เพื่อน าผู้กระท าผดิมา
ลงโทษและเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสยีหาย  ในขณะเดยีวกนั ได้มกีารจดัอบรมด้านสทิธมินุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ทหาร 
ต ารวจ และขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะ แต่ยงัต้องพยายามเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อต้านการ
ทรมานฯ และสรา้งความตระหนกัรูถ้งึพนัธกรณีของไทยตามอนุสญัญาดงักล่าวใหก้บัเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างต่อเนื่อง  
 

(2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

สิทธิด้านการพฒันาและการขจดัความยากจน  

39. ประเทศไทยไดด้ าเนินความพยายามทีจ่ะบรรลุการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมมาหลาย
ทศวรรษ กระบวนการพฒันาและการขจดัความยากจนของประเทศไทยนัน้เป็นไปตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัซึง่เป็นหวัใจหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่10 ปี พ.ศ. 2550-2554 
โดยเน้นในเรื่องของการลดการใช้จ่าย การสรา้งรายได้ การขยายโอกาส การสร้างขดีความสามารถ และการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชุมชนเพื่อใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้ทัง้นี้ ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 11 ส าหรบั
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ปี พ.ศ. 2555-2559 กย็งัคงให้ความส าคญักบัการพฒันาทีม่ีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง การมสี่วนร่วมของประชาชน และ
การเพิม่ขดีความสามารถของประชาชนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสดุของการมคีวามเสมอภาคและความยุตธิรรมในสงัคม  

40. ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที ่1 ของเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษว่าดว้ยการขจดัความยากจนขัน้รุนแรง
และความหวิโหย โดยอตัราความยากจนลดลงจากรอ้ยละ 33.69 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 8.12 เมื่อปี พ.ศ. 
2552 และในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 ประเทศไทยมเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราความยากจนต่อไป
อกีใหเ้หลอืรอ้ยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2554 ความกา้วหน้าในการขจดัความยากจนของประเทศไทยเป็นผลมาจากนโยบาย
และโครงการต่างๆ ของรฐั ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการสนับสนุนผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถเขา้ถงึโอกาสและบรกิาร
ทางสงัคมอื่นๆ 5 

41. รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อยที่มรีายไดต้ ่า ซึง่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยใหพ้น้จากความยากจนผ่านนโยบายต่างๆ อาท ิการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตร ระบบประกนัรายไดเ้กษตรกร 
กองทุนสวสัดกิารเพื่อการเกษตร การจดัตัง้ธนาคารทีด่นิและการน าทีด่นิมาจดัสรรเป็นโฉนดชุมชน6 นอกจากนี้ ยงัมกีาร
จดัตัง้สภาเกษตรกรแห่งชาติขึน้เพื่อให้เกษตรกรสามารถมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจและสื่อสารความต้องการของตนให้
รฐับาลทราบโดยตรง ตลอดจนการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรดา้นการวางแผนงบประมาณในครวัเรอืนเพื่อใหเ้กษตรกรหลุด
พน้จากภาวะหนี้สนิทางการเงนิ  

42. การพฒันาได้สร้างปญัหาความเหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งเป็นปญัหาเชงิโครงสร้างที่ส าคญัของ
ประเทศไทย จงึยงัมคีวามจ าเป็นทีต่้องแกไ้ขปญัหาที่โครงสรา้งเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธใินการพฒันาอย่างเสมอภาค 
อาท ิการปฏริูปการกระจายการถือครองที่ดนิและการจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรม การปฏริูประบบประกนัสงัคมให้
บุคคลทุกกลุ่มไดร้บัการดแูลจากรฐัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม และการปฏริปูการกระจายอ านาจเพื่อส่งเสรมิศกัยภาพการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิน่ ซึง่หมายรวมถงึการคุม้ครองสทิธใินสิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด
และเอือ้ต่อการด ารงชวีติ และสทิธใินการด ารงรกัษาวฒันธรรมหรอืวถิชีวีติของประชาชนในชุมชน ซึง่ไดร้บัการประกนัอยู่
ในรฐัธรรมนูญของไทย โดยรฐัยงัมภีาระที่จะต้องด าเนินการอย่างจรงิจงัในการส่งเสรมิให้ประชาชนเขา้มาร่วมรู้และให้
ข้อคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน รวมทัง้การเร่งปรับปรุงกฎหมาย และ
กฎระเบยีบเพื่อประกนัการมสีว่นร่วมอย่างแทจ้รงิของประชาชนในชุมชนตามทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ  

สิทธิในการท างาน 

43. รฐัธรรมนูญไทยฉบบัปจัจุบนัคุม้ครองสทิธขิองแรงงานที่จะได้รบัหลกัประกนัและสวสัดกิารตามกฎหมาย โดย
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายหลกัทีร่ะบุสทิธแิละหน้าทีข่องทัง้นายจ้างและลูกจา้ง โดยให้ความคุม้ครองแรงงานทุกคนโดยไม่แบ่งแยก
ชาติพนัธุ์ เชื้อชาติหรือสถานะอื่นๆ รวมทัง้มีบทบญัญัติควบคุมการจ้างงานและมาตรฐานขัน้ต ่าที่นายจ้างพึง ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น วันท างาน วันหยุด การลา ค่าจ้าง การท างานล่วงเวลา ความปลอดภัยในการท างาน 
สภาพแวดลอ้ม สวสัดกิาร ตลอดจนการจา้งงานเดก็และสตร ี

44. รฐับาลตระหนักถึงความส าคญัของสทิธใินการรวมตวัและการเจรจาต่อรองของสมาชิกสหภาพแรงงาน โดย
ประเทศไทยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่87 ว่าดว้ยเสรภีาพในการ
สมาคมและคุม้ครองสทิธใินการรวมตวั และฉบบัที ่98 ว่าดว้ยสทิธใินการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง รวมทัง้ก าลงัอยู่ใน
ระหว่างการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาเหล่านี้เพื่อเตรยีมพรอ้มการใหส้ตัยาบนั  

45. ในเรื่องค่าแรงขัน้ต ่านัน้ เมื่อเดอืนธนัวาคม 2553 รฐับาลไดเ้หน็ชอบการขึน้อตัราค่าแรงขัน้ต ่าเฉลีย่รอ้ยละ 6.35 
ซึง่ทัง้แรงงานชาวไทยและแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานนบัลา้นคนไดร้บัประโยชน์จากการขึน้ค่าแรงดงักล่าว  

46. ในส่วนของความปลอดภัยในการท างานนัน้ ขณะนี้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 มผีลใชบ้งัคบัแลว้ อย่างไรกต็าม ต้องบงัคบัใชใ้หน้ายจา้งรบัผดิชอบต่อการจดั
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สภาพการท างานทีเ่หมาะสม คดคีวามทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายในการท างานยงัต้องด าเนินการใหเ้ร็วขึน้ เพื่อใหแ้รงงานที่
ได้รบัผลกระทบได้รบัการเยยีวยาและค่าชดเชยจากนายจ้างอย่างทนัท่วงทแีละเหมาะสม นอกจากนี้ แม้ว่าแรงงานจะ
ตระหนักรูถ้ึงสทิธทิีต่นพงึไดร้บัมากขึน้ แต่ยงัคงต้องมกีารเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัสทิธขิองแรงงานอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยเหลอืแรงงานใหเ้ขา้ถงึสทิธใินกระบวนการยุตธิรรม รวมทัง้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัเพื่อประกนัการเขา้ถงึ
สทิธแิละสวสัดกิารภายใตร้ะบบประกนัสงัคมและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเท่าเทยีมกนั 

47. รฐับาลไทยไดข้ยายขอบเขตของความคุม้ครองประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ตาม
มาตรา 40 ใหค้รอบคลุมไปถงึแรงงานนอกระบบซึง่มปีระมาณ 24 ลา้นคน ผูท้ีส่มคัรใจเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคมตามมาตรา 
40 จะต้องจ่ายเงนิสมทบเพื่อใหค้วามคุม้ครองกรณีทุพพลภาพ เสยีชวีติ เจบ็ป่วย และกรณีชราภาพ โดยรฐับาลจะร่วม
ออกเงนิสมทบดว้ย  ประเทศไทยมกีฎหมายคุม้ครองแรงงานภาคการเกษตรและไดข้ยายความคุม้ครองส าหรบักลุ่มผูร้บั
งานไปท าที่บ้าน โดยการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ร ับงานไปท าที่บ้าน พ .ศ. 2553 และก าลังพิจารณาร่าง
กฎกระทรวงว่าดว้ยการคุ้มครองผูป้ระกอบอาชพีคนรบัใชใ้นบ้าน พ.ศ. .... นอกจากนี้ รฐับาลยงัไดอ้อกมาตรการต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลอืค่าครองชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ อาทิ การให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต ่าเป็นพิเศษแก่คนขบัรถแท็กซี ่
จกัรยานยนตร์บัจา้ง และผูค้า้หาบเร่แผงลอย  

48. ส าหรบัแรงงานไทยในต่างประเทศนัน้ กระทรวงแรงงานไดด้ าเนินการเพื่อคุม้ครองแรงงานกลุ่มนี้จากการถูกเอา
รดัเอาเปรยีบจากนายหน้าหรอืบรษิทัจดัหางานเอกชนทีผ่ดิกฎหมายซึง่จะถูกด าเนินคดแีละลงโทษตามกฎหมาย และได้
จดัท าโครงการสนิเชื่อเพื่อการไปท างานในต่างประเทศในอตัราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม รวมทัง้มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศโดยมวีตัถุประสงคส์่วนหนึ่งเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่แรงงานไทยในต่างประเทศทีถู่ก
ทอดทิ้งหรือได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความวุ่นวายหรอืภยัพบิตัิในประเทศที่ท างานอยู่ให้สามารถเดินทางกลบั
ประเทศไทยได ้และใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิแก่ครอบครวัของแรงงานทีเ่สยีชวีติในต่างประเทศ7  
 
สิทธิด้านสุขภาพ 

49. ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายด้านสุขภาพในฐานะที่เป็นสทิธิข ัน้พื้นฐานของประชาชน โดยรฐัได้จดัระบบ
ประกนัสขุภาพ 3 ประเภทหลกัใหก้บัคนไทยทุกคน ไดแ้ก่ (1) ระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการซึง่ครอบคลุม
ประชาชนจ านวนประมาณ 5 ล้านคน (2) ระบบประกนัสุขภาพซึง่ครอบคลุมแรงงานและลูกจา้งในระบบประมาณ 9.8 
ล้านคน และ (3) หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งครอบคลุมบุคคลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระบบประกนัสุขภาพสองประเภท
ขา้งตน้ประมาณ 47.3 ลา้นคน 

50. รฐับาลได้ปรบัปรุงหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าโดยการเพิ่มงบประมาณเหมาจ่ายรายหวั  คนไทยที่เข้ารบั
บรกิารหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าจะไดร้บัการรกัษาทีค่รอบคลุมเกอืบทุกโรคโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ นอกจากนี้ 
ยงัด าเนินแผนงานร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดบัสถานีอนามยัในระดบัต าบลให้เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทัว่ประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพทีด่ขี ึน้  รวมทัง้ไดฝึ้กอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บา้นหรอืชุมชนเกอืบ 1 ลา้นคน ใหส้ามารถดแูลสาธารณสุข
ขัน้มลูฐานและช่วยเผยแพร่ขอ้มลูดา้นสขุภาพแก่คนในชุมชน8  

51. ในดา้นการคุม้ครองสทิธขิองผูป้ว่ยโรคเอดส ์ มรีะบุอยู่ในแผนยุทธศาสตรบ์รูณาการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรค
เอดสแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2550-2554 โดยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ม่ว่าจะมเีชือ้ชาตหิรอืสถานะใดสามารถเขา้ถงึบรกิารสุขภาพ
ภายใตร้ะบบประกนัสขุภาพถว้นหน้า ตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสขุ นอกจากนี้ รฐับาลไทยไดม้อบเบีย้ยงัชพีแก่ผู้
ตดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดสใ์นอตัราเดอืนละ 500 บาทเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของผูป้ว่ย ประเทศไทยยงัไดพ้ยายาม
สง่เสรมิใหผู้ด้อ้ยโอกาสหรอืกลุ่มชายขอบอื่นๆ อาท ินกัโทษในเรอืนจ า หรอืแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน โดยเฉพาะแรงงานที่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนแรงงานตามกฎหมาย ไดเ้ขา้ถงึการรกัษาโรคเอดส ์โดยใชง้บประมาณจากแหล่งอื่นๆ เขา้มาช่วย อาท ิ
จากกองทุนโลกเพื่อต่อสูก้บัโรคเอดส ์วณัโรคและมาลาเรยี ในขณะเดยีวกนักไ็ดร้ณรงคเ์สรมิสรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อผูต้ดิ
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เชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดสใ์หแ้ก่เจ้าหน้าที่รฐั ผูใ้ห้บรกิารทางสาธารณสุข รวมถึงสมาชกิในชุมชนเพื่อใหบุ้คคลเหล่านี้
สามารถเขา้ถึงบรกิารดา้นสาธารณสุขไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบับุคคลอื่น และสามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 
ไม่ถูกตตีราหรอืถูกเลอืกปฏบิตัจิากสงัคม 
 
52. แมป้ระเทศไทยจะมหีลกัประกนัสขุภาพใหก้บัคนไทยทุกกลุ่ม แต่หลกัประกนัของแต่ละกลุ่มยงัมคีวามเหลื่อมล ้า
ในเรื่องของสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั  ซึง่จะต้องมกีารปรบัปรุงระบบประกนัสุขภาพเพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มไดเ้ขา้ถงึสทิธิ
ประโยชน์ในการรกัษาพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐานอย่างเท่าเทยีมกนัตามทีร่ะบุในรฐัธรรมนูญ    รวมทัง้ใหม้กีารประกนัการ
เขา้ถงึยารกัษาโรคทีต่ดิสทิธบิตัรอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัไดค้ านึงถงึการคุม้ครองสทิธดิา้นสุขภาพของ
กลุ่มบุคคลไรส้ถานะ ซึง่จะมกีารกล่าวถงึในหวัขอ้สทิธขิองกลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่มต่อไป 
 

สิทธิด้านการศึกษา 

53. ประเทศไทยมนีโยบายการจดัการศกึษาถว้นหน้าแลว้ โดยเดก็ทุกคนต้องไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบัไม่ต ่ากว่า 
9 ปี มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีตามรฐัธรรมนูญไทย และรฐับาลสนับสนุนโครงการเรยีนฟร ี
15 ปีส าหรบัทุกคนโดยไม่จ ากดัเชือ้ชาต ิเริม่ตัง้แต่ระดบัอนุบาลไปจนถงึมธัยมศกึษาปีที ่6   

54. เดก็พกิารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาฟรตีัง้แต่เกดิไปจนถงึระดบัปรญิญาตรโีดยค านึงความต้องการเฉพาะของ
เด็กกลุ่มดงักล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษในทุกจงัหวดัจะให้ความช่วยเหลือเดก็พิการตัง้แต่แรกเกิด เพื่อช่วยพฒันา
คุณภาพชวีติของเดก็และช่วยใหเ้ดก็เหล่านี้สามารถเรยีนร่วมกบัเดก็ในชัน้เรยีนปกตไิด ้ 

55. เดก็นกัเรยีนมุสลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จะไดร้บัการศกึษาโดยใชห้ลกับูรณาการทีม่คีวามสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต อัตลกัษณ์ วฒันธรรมและความต้องการเฉพาะของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพฒันามาตรฐาน
การศกึษา พฒันาครูสอนศาสนา ปลูกฝงัจติส านึกในความเป็นคนไทยและการยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 
การใชภ้าษาทอ้งถิน่ในการเรยีนการสอนควบคู่กบัภาษากลาง และการส่งเสรมิการฝึกอบรมวชิาชพีเพื่อสรา้งโอกาสใน
การท างาน รวมทัง้การใหทุ้นการศกึษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก เพื่อใหเ้ดก็นกัเรยีนในพืน้ทีด่งักล่าวสามารถเรยีนต่อไดใ้น
ระดบัทีส่งูขึน้ 

56. ส าหรบัเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลนัน้ รฐับาลจดัให้มเีทคโนโลยสีารสนเทศพิเศษที่ใช้บรหิาร
จดัการกลุ่มโรงเรยีน โดยมโีรงเรยีน 1 แห่งท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายเพื่อช่วยเหลอืโรงเรยีนอื่นๆ ภายในกลุ่มในการจดั
การศกึษาใหก้บันักเรยีน นอกจากนัน้ รฐับาลยงัคงจะส่งเสรมิการศกึษาทางไกลและการศกึษาผูใ้หญ่เพื่อช่วยเหลอืผูท้ี่
ขาดโอกาสทางการศกึษาใหไ้ดร้บัโอกาสในการศกึษาขัน้สงูต่อไป  

57. ในขณะนี้ แมว้่าจะมกีารด าเนินนโยบายการศกึษาถ้วนหน้า แต่ยงัมปีระเดน็ทา้ทายต่าง ๆ ในแง่ของคุณภาพ
การศกึษา และการเขา้ถึงการศกึษาอย่างเท่าเทยีม  ประเทศไทยยงัคงต้องเพิม่ความพยายามเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ
การศึกษา และส่งเสริมคุณภาพครู รวมทัง้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กยากจนหรือเด็กที่อยู่ห่างไกล โดย
สง่เสรมิใหม้โีรงเรยีนในชุมชนใกลบ้า้น เดก็ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระบบการศกึษาหรอืต้องการออกจากโรงเรยีนก่อนเวลาอนัควร
ให้ได้รบัความช่วยเหลือให้กลบัเข้าสู่การศึกษามากขึ้น หรือจดัการศึกษาทางเลือกที่เอื้อให้นักเรียนสามารถอยู่ใน
โรงเรยีนไดน้านขึน้ นอกจากนี้ ยงัตอ้งส่งเสรมิใหเ้ดก็พกิารไดเ้ขา้ร่วมเรยีนกบัเดก็ปกตมิากขึน้โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ 
ในขณะทีน่โยบายเรยีนฟร ี15 ปีกย็งัตอ้งปรบัปรุงเพื่อใหเ้ดก็รบัการศกึษาฟรโีดยไม่มคี่าใชจ้่ายอื่นใด  

58. ส าหรับเด็กที่ไม่มีสญัชาติไทยและบุคคลที่มีปญัหาสถานะนัน้ ซึ่งรวมถึงเด็กชาติพนัธุ์  บุตรของแรงงาน
โยกยา้ยถิน่ฐาน รวมทัง้เดก็ทีเ่ป็นผูห้ลบหนีเขา้เมอืงทุกคน มสีทิธเิรยีนฟร ี15 ปี  โดยรฐับาลไดจ้ดัสรรค่าใชจ้่ายรายหวั
ของเดก็กลุ่มนี้ในอตัราเดยีวกบัค่าใชจ้่ายรายหวัทีจ่ดัสรรใหก้บัเดก็ไทย อย่างไรกด็ ีในทางปฏบิตัเิดก็เหล่าน้ีกย็งัมปีญัหา
ในการเขา้ถงึการศกึษา ซึง่กระทรวงศกึษาธกิารก าลงัพยายามสง่เสรมิความตระหนักใหก้บัโรงเรยีนทัว่ประเทศเกีย่วกบั
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สทิธขิองเดก็กลุ่มนี้ในการสมคัรเขา้เรยีนในสถานศกึษาของรฐับาล  เพื่อดงึเดก็เหล่านี้เขา้สู่ระบบโรงเรยีนรวมทัง้หา
มาตรการเพื่อช่วยใหเ้ดก็เหล่านี้สามารถปรบัตวัและเรยีนอยู่ในโรงเรยีนนานขึน้                                              

59.       ส าหรบัการศกึษาของกลุ่มเดก็ในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราว โปรดดูวรรค 104 ภายใต้หวัขอ้ผูห้นีภยัการสูร้บและผู้
แสวงหาทีพ่กัพงิ 

(3) สิทธิของกลุ่มเฉพาะ                                                 

สิทธิเดก็  

60. ประเทศไทยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก  นับตัง้แต่ไทยเข้าเป็ นภาคี
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไทยไดแ้กไ้ขและยกร่างกฎหมายจ านวนมากกว่า 17 ฉบบัเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบับทบญัญตัิของอนุสญัญาดงักล่าว ที่ส าคญั คอื พระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546   และพระราชบญัญตัิศาล
เยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 ซึง่ก าหนดให้ต้องน าเดก็ทีถู่กจบักุมส่งศาล
เยาวชนและครอบครวัทนัทภีายใน 24 ชัว่โมง ศาลสามารถสัง่คุม้ครองสวสัดภิาพเดก็โดยไม่ต้องมกีารฟ้องรอ้งด าเนินคดี
ใดๆ และใชว้ธิกีารบ าบดัเยยีวยาเดก็และเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา และมกีารจดัตัง้หอ้งสอบสวนพเิศษส าหรบั
เดก็ในสถานีต ารวจ9 

61. ประเทศไทยได้มีการกระจายอ านาจและบทบาทด้านการคุ้มครองและพฒันาเด็กไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองเด็ก รวมถึงการจดัตัง้สภาเด็กและเยาวชนทัง้ใน
ระดบัประเทศ จงัหวดั อ าเภอ และต าบลทัว่ประเทศ  อย่างไรกด็ ียงัต้องมคีวามพยายามขบัเคลื่อนใหก้ลไกระดบัทอ้งถิน่
เหล่านี้สามารถท างานคุม้ครองเดก็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยใหม้แีผนแม่บทในการคุม้ครองเดก็ระดบัทอ้งถิ่น
และชุมชน ตลอดจนใหม้กีารท างานร่วมกบัสภาเดก็และเยาวชนในระดบัทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ 

62. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสิทธิของเด็กปฐมวัย โดยได้จัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นซึ่งม ี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาเดก็ปฐมวยั ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ซึง่
มุ่งเน้นการจดัการพฒันาอย่างเหมาะสมแก่เดก็ปฐมวยัที่มอีายุตัง้แต่ 0-5 ปี โดยการจดัสวสัดกิารให้กบัแม่และเดก็ทัง้
ทางดา้นโภชนาการ สขุภาพอนามยั และศนูยเ์ลีย้งดแูละพฒันาเดก็อ่อน10 โดยเดก็พกิารกจ็ะไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษดว้ย 

63. ส าหรบัเด็กในจังหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องได้พยายามส่งเสริมการพัฒนาและ
คุม้ครองเดก็เหล่านี้จากความไม่สงบทีเ่กดิขึน้ในพื้นที่ซึง่ส่งผลให้เมื่อปี พ.ศ. 2553 มจี านวนเดก็ที่ไดร้บัผลกระทบจาก
ความรุนแรงลดลงอย่างมากที่สุดนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547  รฐับาลไดคุ้้มครองโรงเรยีนและครูเพื่อประกนัสทิธทิีจ่ะได้รบั
การศกึษาของเด็ก ส าหรบัเด็กและเยาวชนที่กระท าความผดิในคดีที่เกี่ยวเนื่องกบัความมัน่คง กไ็ด้มกีารตระหนักถึง
ความส าคญัทีใ่หเ้ดก็เขา้สูก่ระบวนการวธิพีจิารณาคดเียาวชนแทนกระบวนการภายใตก้ฎหมายพเิศษ 

64. ส าหรบัเดก็ไรร้ฐันัน้ ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยไดป้ระกาศถอนขอ้สงวนขอ้ 7 ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
ซึง่เดก็ทุกคนทีเ่กดิในประเทศไทยจะไดร้บัสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดทะเบยีนเกดิทนัทภีายหลงัจากการเกดิ บุตรของคนต่าง
ด้าวหรือกลุ่มชาติพนัธุ์สามารถขอสญัชาติไทยหรือขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
11
 ภายใต้กฎหมายสญัชาติและกฎหมายเกี่ยวกบัคนเขา้เมือง และภายใต้ยุทธศาสตร์การจดัการ

ปญัหาสถานะและสทิธขิองบุคคล  กรณีบุตรของแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี สามารถขึน้ทะเบยีนพรอ้ม
กบัผูป้กครองทีเ่ป็นแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานได ้ซึง่ท าใหเ้ดก็อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและสามารถเขา้ถงึสทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงัมกีารด าเนินการทีจ่ะใหเ้ดก็เหล่านี้ไดร้บัสญัชาตขิองประเทศต้นทางตามบดิาและมารดา
ตามหลกัการสบืสายโลหติ โดยไดร้บัการสนับสนุนจากหลกัฐานการจดทะเบยีนการเกดิและการพสิจูน์สญัชาติของบดิา
มารดาทีเ่ป็นแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน  
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65. ปญัหาความรุนแรงต่อเดก็และเยาวชนยงัคงเป็นความทา้ทายทีส่ าคญั ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครวั สื่อ
ลามกเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และปญัหาเด็กกับยาเสพติด ซึ่งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ ในขณะทีเ่จา้หน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายจะต้องใหค้วามส าคญักบัคดลีะเมดิสทิธเิดก็ เขา้ใจขัน้ตอนการบงัคบั
ใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และใหก้ารคุม้ครองสทิธแิละศกัดิศ์รขีองเดก็ในกระบวนการยุตธิรรมอย่างจรงิจงัดว้ย  นอกจากน้ี 
ควรเพิม่ความพยายามในการน าเดก็กลบัเขา้สูส่งัคมเพื่อใหไ้ดเ้รยีนหนงัสอืต่อเนื่อง ส่งเสรมิบทบาทของครอบครวั ชุมชน 
และโรงเรยีน ในการป้องกนั คุม้ครอง และช่วยเหลอืเดก็ทีถู่กละเมดิ รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหค้รอบคลุมค านิยาม
ของ “สือ่ลามกเดก็”   

66.  ส าหรบักระบวนการช่วยเหลอืเดก็นัน้ รฐับาลไดจ้ดัตัง้กลไกต่างๆ อาท ิศูนยพ์ึง่ได ้ (One-Stop Crisis Centre-
OSCC) ในโรงพยาบาล การให้บรกิารโทรศพัท์สายด่วน และศูนยพ์กัพงิของทัง้ภาครฐัและองคก์รพฒันาเอกชน โดยมี
ทมีสหวชิาชพี12 และเครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนใหค้วามช่วยเหลอืแก่เดก็ทีถู่กล่วงละเมดิและเดก็ทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่งต่อ
การถูกล่วงละเมิด รวมทัง้มีการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเดก็และเยาวชนระดบัชาตต่ิอไป 

67. ส าหรบัประเดน็แรงงานเดก็ พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ .ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 หา้มการจา้งเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี  โดยประเทศไทยมคีวามกา้วหน้าในการแกไ้ข
ปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนินมาตรการเชงิป้องกนัต่างๆ และการจดัตัง้เครอืข่ายแรงงานเดก็ใน
ระดบัต่างๆ จนถึงระดบัหมู่บ้าน  โดยได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติว่าด้วยการขจดัแรงงานเดก็ในรูปแบบที่
เลวรา้ยทีสุ่ดซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เพื่อวางนโยบายและมาตรการในการแกไ้ขปญัหาการใช้แรงงานเดก็อย่าง
เป็นองคร์วมโดยเน้นการแกไ้ขปญัหาการแสวงประโยชน์จากเดก็โยกยา้ยถิ่นฐาน อย่างไรกด็ ียงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง
เสริมสร้างประสทิธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน ในขณะเดียวกนั ต้องผลกัดนัเด็กโยกย้ายถิ่นฐานให้เข้าสู่ระบบ
การศกึษาใหม้ากขึน้ดว้ย 

68. คนเร่ร่อนและเดก็บนถนนยงัคงเป็นปญัหาทา้ทายที่ส าคญั รฐับาลและองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ ไดพ้ยายาม
ด าเนินงานเชงิรุกในการช่วยเหลอืเดก็เหล่านี้  ทัง้การจดัครสูอนหนงัสอื การใหค้ าปรกึษา การน าเขา้สถานสงเคราะห ์การ
พาเขา้สูร่ะบบโรงเรยีน และการกลบัคนืสู่ครอบครวั อย่างไรกด็ ีปญัหาน้ียงัคงต้องมกีารด าเนินงานทีแ่ขง็ขนัและต่อเนื่อง
ผ่านการมยีุทธศาสตรแ์กไ้ขปญัหาทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

สิทธิสตรี  

69. รฐัธรรมนูญไทยรบัรองความเท่าเทยีมกนัของประชาชนทุกคนตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึความเสมอภาคระหว่าง
หญงิกบัชาย โดยประเทศไทยไดป้รบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย กลไก และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิ
สตรี13  นอกจากนี้ ไทยอยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อถอนขอ้สงวนข้อ 16 ของอนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบเกีย่วกบัการสมรสและครอบครวั 

70. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถานภาพสตรแีห่งชาติซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานเป็น
กลไกหลกัในการก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย รวมทัง้มกีารจดัท าแผนพฒันาสตร ี
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่ใหค้วามส าคญักบัประเดน็ต่าง ๆ เพื่อให้
สตรสีามารถเขา้ถงึสทิธทิีต่นเองพงึไดร้บัอย่างเตม็ที ่ 
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71. รฐับาลไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารดา้นความเสมอภาคหญงิชาย  (Chief Gender Equality Officers-CGEO) และศูนย์
ประสานงานดา้นความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย (Gender Focal Points-GFP) ในกระทรวงต่างๆ เพื่อเป็นกลไกท างาน
สง่เสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ และบรูณาการมติหิญงิชายในการท างานของแต่ละกระทรวง  

72. ประเทศไทยไดร้เิริม่จดัท าขอ้ก าหนดสหประชาชาตวิ่าดว้ยการปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงัหญงิในเรือนจ าและมาตรการที่
มใิช่การคุมขงัส าหรบัผูก้ระท าผดิหญงิ หรอื “ขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ” ภายใตพ้ระด ารขิองพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัร
กติยิาภา เพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงัหญงิโดยการค านึงถงึความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนดงักล่าว โดยขณะนี้ 
ประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างจดัตัง้สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุวตัิขอ้ก าหนด
กรุงเทพฯ ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

73. รฐัธรรมนูญของไทยได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ค านึงถึงสดัส่วนของหญิงชายที่
ใกล้เคียงกนั แต่ในปจัจุบนั ไทยยงัมสีดัส่วนของสตรทีี่เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองน้อยมาก รฐับาลจึง
พยายามด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหส้ตรไีดม้สีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและเขา้สูร่ะดบัการบรหิารและการ
ตดัสนิใจมากขึน้ โดยการใหค้วามรูแ้ละทกัษะภาวะการเป็นผูน้ าเพื่อเพิม่การมสี่วนร่วมทางการเมอืงและทางการปกครอง
ของสตรี และการกระตุ้นให้พรรคการเมอืงเห็นความส าคญัและคุณค่าของสตรีและส่งเสรมิสตรใีห้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้  
อย่างไรกด็ ีในภาคประชาสงัคมของไทย ปรากฏว่ามสีตรเีป็นผู้น าองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ ในจ านวนที่ใกล้เคยีงกบั
ผูช้าย และสตรมีบีทบาทน าในการเรยีกรอ้งการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในสงัคมหลายดา้น 

74. ความรุนแรงต่อสตรยีงัคงเป็นประเดน็ทา้ทายส าหรบัไทย โดยประเทศไทยไดป้รบัปรุงและพฒันากฎหมายหลาย

ฉบบัเพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว
14
 นอกจากนัน้ ยงัไดอ้อกมาตรการต่างๆ ไดแ้ก่ การรณรงคย์ุตกิารใชค้วามรุนแรงต่อสตรี

ทัว่ประเทศ การจดัตัง้ศูนยพ์ึง่ได ้(One-Stop Crisis Centre-OSCC) ในโรงพยาบาล การใหค้วามช่วยเหลอืผูถู้กกระท า
ความรุนแรงโดยสหวชิาชพี การใหบ้รกิารโทรศพัทส์ายด่วนและศนูยพ์กัพงิเพื่อช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูเหยื่อความรุนแรง การ
จดัตัง้หอ้งสอบสวนสตรใีนสถานีต ารวจและการใชต้ ารวจหญงิในการสอบสวน และการจดัตัง้หอ้งพจิารณาคดพีเิศษในศาล
ส าหรบัสตรทีีถู่กล่วงละเมดิ ทัง้นี้ สตรพีกิารเป็นหนึ่งในกลุ่มเสีย่งต่อความรุนแรง จงึไดม้กีารจดัท าแผนพฒันาสตรพีกิาร
โดยเฉพาะเพือ้ช่วยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสตรพีกิาร 

75. รฐับาลให้ความส าคญักบัปญัหาการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร โดยได้มีการจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์การ
พฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุ์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปญัหา โดยใช้แนวทางสหวชิาชพีและการส่งเสริมการศกึษาเกี่ยวกบั
อนามยัเจริญพนัธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกนัที่มีประสทิธิภาพ ขณะนี้ประเทศไทยก าลงัอยู่
ระหว่างการยกร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองอนามยัเจรญิพนัธุ์ พ.ศ. .... เพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธดิา้นอนามยัเจรญิ
พนัธุ์ของสตรทีุกกลุ่ม รวมทัง้กลุ่มวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมซึ่งร่างพระราชบญัญตัิจะประกนัสทิธิด้านการศึกษาให้กบั
เยาวชนกลุ่มนี้ดว้ย 

76. อุปสรรคทีส่ าคญัประการหนึ่งในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของสตรแีละความเสมอภาคทางเพศ คอื 
ทศันคติเชงิลบของสงัคมที่มต่ีอสตรแีละบทบาทของสตร ีรฐับาลไทยมุ่งมัน่ที่จะแก้ไขปญัหาน้ีด้วยวธิกีารต่าง ๆ อาท ิ
การบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัสทิธมินุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในการศกึษาทุกระดบั การอบรมครูและบุคลากร
ทางการศกึษาเพื่อสง่เสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็หญงิชาย และการสนับสนุนใหส้ื่อสารมวลชนช่วยเสรมิสรา้งความ
ตระหนกัของประชาชนเกีย่วกบับทบาทหญงิชายและความเสมอภาคทางเพศทัง้ในครอบครวัและในสงัคม นอกจากนี้ ได้
พยายามสง่เสรมิใหเ้พศชายมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาการละเมดิสทิธสิตรแีละปญัหาการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มดว้ย  

77. ประเทศไทยก าลงัจดัท าร่างกฎหมายความเท่าเทยีมทางเพศ  ซึง่นอกจากจะใหค้วามคุม้ครองเพศสตรจีากการ
ถูกเลือกปฏิบตัิแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการห้ามเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย ทั ้งนี้ 
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญไทยหา้มการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมบนพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคล ในขณะ
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ทีค่วามหลากหลายทางเพศไม่ไดเ้ป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายของไทย   อย่างไรกด็ ีผูท้ีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศยงัมี
ปญัหาการเขา้ถงึสทิธพิืน้ฐานบางประการ  อนัเน่ืองมาจากการถูกเลอืกปฏบิตัซิึง่จะไดม้กีารพจิารณาต่อไป 
 
สิทธิคนพิการ  

78. รฐัธรรมนูญไทยรบัรองความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนทุกคนและหา้มการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพกิารของบุคคลนัน้ รฐัธรรมนูญยงัคุ้มครองสทิธิของคนพกิารในการเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์จากสิง่อ านวยความสะดวกสาธารณะตลอดจนสวสัดกิารและความช่วยเหลอือื่นๆ จากรฐั 

79. ประเทศไทยไดพ้ฒันากฎหมายหลายฉบบัเพื่อคุม้ครองสทิธขิองคนพกิารและส่งเสรมิใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึ
สิง่อ านวยความสะดวกสาธารณะและบรกิารต่างๆ ที่ส าคญั ได้แก่ พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคน
พกิาร พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 ซึง่เป็นบทกฎหมายทีอ่ยู่บนพืน้ฐาน
ของหลกัสทิธมินุษยชนในการคุ้มครองสทิธขิองคนพกิาร โดยมแีผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตเิป็นแนวทาง
หลกัในการบูรณาการกลไกการด าเนินงานดา้นคนพกิาร และมคีณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 
โดยนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เป็นกลไกขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะอนุกรรมการในทุก
จงัหวดัเพื่อปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ และใหค้วามคุม้ครองคนพกิารในระดบัทอ้งถิน่  

80. ประเทศไทยไดร้เิริม่มาตรการหลายดา้น ทัง้ในเรื่องกฎหมาย สวสัดกิารและสทิธต่ิางๆ ของคนพกิาร ไดแ้ก่ การ
จดัสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีคนพกิารที่จดทะเบยีนคนพกิารในอตัรา 500 บาทต่อเดอืน การก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัและ
เอกชนตอ้งรบัคนพกิารเขา้ท างานในอตัราสว่นลกูจา้ง 100 คน ต่อคนพกิาร 1 คน  การจดับรกิารล่ามภาษามอืส าหรบัคน
พกิารทางการไดย้นิและสือ่ความหมาย การจดับรกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายและการขจดัการเลอืกปฏบิตัิโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพกิาร การจดับรกิารผู้ช่วยคนพกิาร การส่งเสรมิรณรงค์การจดัสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร 
มาตรการลดหย่อนภาษคีนพกิาร และการจดับรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารซึง่เอือ้ประโยชน์ใหค้นพกิาร
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดด้ยีิง่ขึน้  
 
81. ประเทศไทยยงัได้จดัตัง้กลไกคุ้มครองทางสงัคมส าหรบัคนพกิารในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพิการแห่งชาติ ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน ศูนย์การ
ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ และโครงการไม้เท้าขาว โครงการเหล่านี้จดัตัง้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถ
ด ารงชวีติไดอ้ย่างอสิระและมสี่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชนมากขึน้  โครงการเหล่านี้ไดร้บัความร่วมมอืจากคนพกิารใน
ภาคสว่นต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิพืน้ฐานเรื่องการพฒันาทีค่นพกิารมสีว่นร่วม  

82. แม้ว่าประเทศไทยจะมกีารด าเนินงานที่ก้าวหน้า แต่กย็งัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องเสรมิสรา้งความตระหนักของ
สงัคมเกีย่วกบัสทิธขิองคนพกิาร โดยต้องส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้นพกิารเขา้ถงึสิทธแิละสวสัดกิารอื่นๆ ตามกฎหมาย 
รวมถงึการสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาและการจา้งงานคนพกิารอย่างจรงิจงั นอกจากนี้ ยงัต้องใหค้วามส าคญักบั
ปญัหาการขาดแคลนและการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารสาธารณะของคนพกิาร  

สิทธิผูสู้งอาย ุ

83. ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสงัคมผูส้งูอายุโดยมสีดัส่วนของประชากรทีเ่ป็นผูส้งูอายุ (อายุ 60 ปีหรอืมากกว่า) 
คดิเป็นประมาณร้อยละ 11 ของจ านวนประชากรทัง้หมดหรอืมากกว่า 7 ล้านคน อย่างไรกต็าม คาดว่าภายในปี พ.ศ. 
2573 สดัส่วนของประชากรผูส้งูอายุจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 25 ดงันัน้ รฐับาลไทยจงึมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานอย่าง
เตม็ทีเ่พื่อใหผู้ส้งูอายุสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างสมศกัดิศ์ร ีและไดร้บัการดแูลและความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั 

84. นโยบายของประเทศไทยเกีย่วกบัผูส้งูอายุเป็นไปตามรฐัธรรมนูญ แผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิฉบบัที ่2 ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2545-2565 และพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. 2546 ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารระหว่างประเทศมาดรดิว่าดว้ย
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ผูส้งูอายุ พ.ศ. 2545 โดยพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุประกนัสทิธขิองผูส้งูอายุในดา้นต่างๆ  และการจดัตัง้กองทุนผูส้งูอายุซึง่
ใหบ้รกิารเงนิกูไ้ม่มดีอกเบีย้ส าหรบัผูส้งูอายุเพื่อการลงทุนหารายไดห้ลงัจากเกษยีณ  

85. ในขณะทีแ่ผนผูส้งูอายุแห่งชาตฉิบบัที ่1 มเีป้าหมายในการสรา้งความตระหนักและส านึกในสงัคมเกีย่วกบัการ
ดูแลผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบบัที่ 2 มุ่งเน้นการพฒันาในระยะยาว โดยสนับสนุนและส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุเป็น
สมาชกิในสงัคมที่มศีกัยภาพ มสีุขภาพแขง็แรงและมเีงนิออมเพยีงพอต่อการด ารงชีวติ โดยมคีณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาตซิึ่งมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานเป็นกลไกขบัเคลื่อนแผนดงักล่าว ทัง้นี้ เมื่อปี พ .ศ. 2552 รฐับาลไทยไดข้ยาย
การใหเ้บีย้ยงัชพีผูส้งูอายุใหค้รอบคลุมผูส้งูอายุทุกคนทีไ่ม่ไดร้บัเงนิบ านาญหรอืสทิธปิระโยชน์จากโครงการสวสัดกิารอื่น
ใดของรฐับาล เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่คงทางดา้นรายไดใ้หก้บัผูส้งูอายุ  ปจัจุบนัมผีูส้งูอายุจ านวนประมาณ 6 ลา้นคน
ไดร้บัประโยชน์จากเบีย้ยงัชพีดงักล่าว  

86. รฐับาลไทยมีเป้าหมายที่จะเสรมิสร้างความมัน่คงด้านรายได้และสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุอย่างยัง่ยนื โดยการ
สนบัสนุนใหผู้ส้งูอายุสามารถพึง่พาตนเองและด ารงชวีติไดโ้ดยการใชเ้งนิออม ไม่ใช่แค่เพยีงรอรบัความช่วยเหลอืจากรฐั
เท่านัน้  โดยไดอ้อกพระราชบญัญตักิองทุนการออมแห่งชาต ิเพื่อเป็นกลไกทีส่ง่เสรมิใหค้นวยัท างานทุกคนซึง่ไม่ไดอ้ยู่ใน
ระบบบ านาญของรฐับาลสามารถเขา้มามสีว่นร่วมโดยความสมคัรใจซึง่จะท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมไดร้บัเบีย้ยงัชพีรายเดอืนตลอด
ชวีติภายหลงัเกษยีณอายุ 

87. รฐับาลได้มอบอ านาจให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี
แผนการทีจ่ะใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ช่วยสมทบการเกบ็เงนิออมของผูส้งูอายุในอนาคต นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัตัง้
โครงการอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุทีบ่า้นเพื่อเป็นกลไกในระดบัทอ้งถิน่ในการดแูลและคุม้ครองผูส้งูอายุทัว่ประเทศดว้ย  

88.  ผูส้งูอายุในประเทศไทยยงัมคีวามต้องการทีจ่ะใหร้ฐัเขา้มาส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธใินการท างาน การส่งเสรมิ
ให้ผูสู้งอายุมสีุขภาพทีด่ ีและการใชค้วามรู ้ทกัษะ และความช านาญของผู้สงูอายุในการเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา
มากขึน้  รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาผูส้งูอายุทีถู่กบุตรหลานทอดทิง้ ซึง่รฐัควรหามาตรการส่งเสรมิและกระตุ้นใหค้รอบครวั
และชุมชนเขา้มาดแูลผูส้งูอายุดงักล่าว นอกจากนี้ ควรสง่เสรมิการประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้งูอายุทราบถงึสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
ตามกฎหมาย และการเตรยีมประชาชนใหเ้ขา้สูว่ยัสงูอายุอย่างมคีุณภาพ 

สิทธิของกลุ่มคนชายขอบ 

กลุ่มชาติพนัธุ ์ 

89. กลุ่มชาตพินัธุท์ุกกลุ่มในประเทศไทยต่างไดร้บัความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมายโดยปราศจากการ
เลอืกปฏบิตั ิรฐัธรรมนูญไทยคุม้ครองและรบัรองสทิธขิองชุมชนดัง้เดมิในการอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่และสทิธใินการมสีว่นร่วมในการจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

90. กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ได้รบัการบูรณาการเขา้สู่สงัคมไทยในหลายด้าน โดยหากอยู่อาศยัในไทยเป็นเวลานาน
สามารถไดร้บัสถานะเป็นผูเ้ขา้เมอืงโดยถูกกฎหมายและบุตรกส็ามารถไดร้บัสญัชาตไิทยตามพระราชบญัญตัสิญัชาตแิละ
ยุทธศาสตรก์ารจดัการปญัหาสถานะและสทิธขิองบุคคล ตามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ในวรรค 64 

91. บุคคลในกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยู่ในกระบวนการทีจ่ะไดส้ญัชาตไิทย ไดร้บัความคุม้ครองภายใต้หลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้าเช่นเดยีวกบัคนไทย ซึง่รฐับาลไดข้ยายบรกิารสาธารณสุขขัน้พื้นฐานให้ครอบคลุมบุคคลที่มปีญัหาสถานะและ
สทิธติามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่23 มนีาคม 2553 จ านวนกว่า 400,000 คน โดยจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิส าหรบัเดอืน
เมษายนถึงกนัยายน 2553 จ านวน 348.04 ล้านบาทเพื่อส่งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพ รกัษาพยาบาล และควบคุมป้องกนั
โรคส าหรบับุคคลกลุ่มดงักล่าว   
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92.   กลุ่มชาตพินัธุไ์ดร้บัสทิธใินการพฒันาผ่านทางโครงการในพระบรมราชูปถมัภ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ซึง่ด าเนินการมากว่า 60 ปีแลว้ โครงการต่างๆ เหล่าน้ีมสีว่นส าคญัในการยกระดบัคุณภาพชวีติของชุมชนชาตพินัธุโ์ดยให้
ความช่วยเหลอืในด้านการเกษตร การฝึกอาชพี การศึกษา สาธารณสุข สิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน และการสร้าง
โอกาสในการจ้างงานแก่กลุ่มคนดงักล่าว โครงการเหล่านี้ยงัช่วยเสริมสร้างจติส านึกของชุมชนชาติพนัธุ์เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ฟ้ืนฟูและรกัษาพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนชาตพินัธุผ์่าน
การพฒันาแบบพอเพยีงและยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนักร็กัษาขนบธรรมเนียมและการด ารงชวีติตามวถิีประเพณีดัง้เดมิของ
ชุมชนไว ้ 

93. ประเดน็ทา้ทายทีต่อ้งแกไ้ข อาท ิการเขา้ถงึการบรกิารดา้นสขุภาพ และการศกึษา เนื่องจากอุปสรรคดา้นภาษา 
วฒันธรรมและสภาพภูมศิาสตรท์ีอ่ยู่ห่างไกล กระบวนการใหส้ญัชาตแิละสถานะแก่บุคคลยงัเป็นไปอย่างล่าชา้เนื่องจาก
ขาดแคลนทรพัยากรคนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของรฐัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง และมทีศันคติเชงิลบกบับุคคลเหล่านี้ รวมทัง้ปญัหาการทุจรติรดีไถบุคคลชาติพนัธุ์ที่ยงัไม่มบีตัรประชาชน  
นอกจากนี้  โดยทีก่ลุ่มชาตพินัธุส์ว่นใหญ่อาศยัอยู่ในทีด่นิทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิ ์ รฐับาลก าลงัพจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนกลุ่ม
ชาตพินัธุส์ามารถอยู่อาศยัและใชท้ีท่ ากนิอย่างถูกกฎหมายในรปูแบบทีเ่รยีกว่าโฉนดชุมชน  

 แรงงานโยกย้ายถิน่ฐาน 

94. ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางส าหรบัแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมาเป็นระยะเวลานาน
เน่ืองจากความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นบางประเทศ ซึง่เป็นประเทศ
ตน้ทางของแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานในไทยจ านวนกว่า 2 ลา้นคน   

95. ประเทศไทยได้จดัท าบนัทกึความเขา้ใจ หรอื MOU กบัประเทศลาว กมัพูชา และพม่า เพื่อเป็นช่องทางให้
แรงงานจากประเทศดงักล่าวเขา้ประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย โดยแรงงานทีเ่ขา้มาท างานในไทยภายใต้ MOU จะไดร้บั
การตรวจลงตราและใบอนุญาตท างานเป็นเวลา 2 ปีและสามารถขยายเวลาออกไปไดอ้กี 2 ปี แรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานที่
จดทะเบยีนและไดร้บัใบอนุญาตท างานแลว้จะไดร้บัสทิธเิช่นเดยีวกบัแรงงานไทย 

96. เพื่อเป็นการช่วยเหลอืแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานทุกคนให้สามารถเขา้ถงึสทิธิข ัน้พืน้ฐานได ้รฐับาลไทยจงึไดเ้ปิด
โอกาสใหแ้รงงานผดิกฎหมายจากกมัพูชา ลาว และพม่า ไดร้บัการปรบัเปลีย่นสถานะใหเ้ป็นผูเ้ขา้เมอืงโดยถูกกฎหมาย
ผ่านกระบวนการจดทะเบยีนทัว่ประเทศ ซึง่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานไดด้ าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 
รวมทัง้สิน้แลว้ 6 ครัง้ โดยการจดทะเบยีนสองครัง้หลงัสุดไดอ้นุญาตใหผู้ต้ดิตามอายุไม่เกนิ 15 ปีเขา้รบัการจดทะเบยีน
พรอ้มผูป้กครองดว้ย แรงงานทีจ่ดทะเบยีนมสีทิธไิดร้บัหลกัประกนัสขุภาพขัน้พืน้ฐานและการคุม้ครองภายใต้กฎหมาย 3 
ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 และพระราชบญัญตัิ
เงนิทดแทน พ.ศ. 2537  

97. เมื่อปี 2553 รฐับาลไดป้ระกาศใหแ้รงงานโยกยา้ยถิน่ฐานทีจ่ดทะเบยีนแลว้เขา้สู่กระบวนการพสิูจน์สญัชาตเิพื่อ
ปรบัเปลี่ยนสถานะของแรงงานโยกยา้ยถิ่นฐานที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยใหม้สีถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยเมื่อ
ผ่านกระบวนการดงักล่าวแลว้ แรงงานจะไดร้บัเอกสารรบัรองบุคคลหรอืหนังสอืเดนิทางจากประเทศต้นทาง และประเทศ
ไทยจะตรวจลงตราและออกใบอนุญาตท างานใหเ้ป็นเวลา 2 ปี และอาจไดร้บัการขยายเวลาต่ออกี 2 ปี โดยกระบวนการ
พสิจูน์สญัชาตนิัน้คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 ทัง้นี้ รฐับาลยงัไดพ้ยายามเจรจากบัประเทศ
ตน้ทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ระบวนการพสิจูน์สญัชาตงิ่ายขึน้ เรว็ขึน้ และลดค่าใชจ้่ายลงด้วย 

98. ในการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานและขจดัการถูกเอาเปรยีบจากผูแ้สวงหาประโยชน์ ประเทศไทย
ได้พยายามเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที่ของนายจ้างและลูกจา้งภายใต้กฎหมายแรงงานเป็นภาษาพม่า ลาว 
และกมัพูชา เพื่อให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธขิองตนเองได ้และในทุกจงัหวดัจะมกีาร
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ตรวจสอบแรงงานเพื่อให้สภาพการท างานของแรงงานเป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนัน้ ยงัมกีารจดัฝึกอบรมให้กบั
เจา้หน้าทีแ่รงงาน และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนสาธารณชนทัง้ในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่เพื่อส่งเสรมิความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธแิรงงานและเสรมิสรา้งเครอืขา่ยการคุม้ครองแรงงานใหม้คีวามเขม้แขง็    

99. แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจะได้รบัการคุ้มครองจากการถูกละเมดิสทิธิโดยนายจ้างภายใต้พระราชบญัญตัิการ
ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ซึง่ก าหนดบทลงโทษทีห่นักขึน้แก่นายจ้างทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษยแ์ละการ
ใชแ้รงงานบงัคบั อย่างไรกด็ ีประเทศไทยยงัต้องให้ความส าคญัและจรงิจงักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้แขง็ เพื่อ
คุม้ครองแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานมใิหถู้กละเมดิสทิธจิากนายจา้ง โดยเฉพาะการบงัคบัใชก้ฎหมายค่าจา้งขัน้ต ่าและความ
ปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้การช่วยเหลือเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ เข้าถึงการบริการสุขภาพและ
กระบวนการยุตธิรรมไดโ้ดยเท่าเทยีมกนัโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ นอกจากน้ี ปญัหาการทุจรติ การรดีไถ และการ
ละเมดิสทิธแิรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานโดยเจา้หน้าทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายกเ็ป็นประเดน็ทา้ทายที่ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกหน่วยต้องเร่ง
แกไ้ข 

100. ส าหรบัสทิธดิ้านสุขภาพของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและบุตรที่ไม่ได้จดทะเบียนนัน้ กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายใหก้ารรกัษาแรงงานทุกคนโดยไม่เลอืกสถานะ  รวมทัง้ไดพ้ยายามด าเนินงานเชงิรุกเพื่อเขา้ถงึแรงงานกลุ่มนี้ใน
ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัและรกัษาโรคเบือ้งต้น ตลอดจนการเขา้ไปใหว้คัซนีสรา้งภูมคุิม้กนัโรคกบัเดก็ทีเ่ป็น
บุตรของแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานถงึแหล่งทีเ่ดก็เหล่านี้อยู่อาศยั  

101. ประเทศไทยตระหนกัดถีงึความส าคญัของแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานต่อการพฒันาเศรษฐกจิของไทย โดยก าลงัมี
การพจิารณาที่จะบรรจุประเดน็แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 เพื่อ
จดัระบบการบรหิารจดัการแรงงานโยกยา้ยถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ สทิธมินุษยชน ความ
มัน่คงของประเทศ และความต้องการทางเศรษฐกจิควบคู่กนั  นอกจากนี้ ยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องทบทวนยุทธศาสตร์
การจดัการสถานะของแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานในภาพรวม เพื่อใหก้ระบวนการจดทะเบยีนและการพสิจูน์สญัชาตเิป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพในการน าแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานเขา้สูร่ะบบใหไ้ดจ้ านวนมากทีส่ดุ ส าหรบัการเขา้เป็นภาคอีนุสญัญา
ว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานและครอบครวั ประเทศไทยจะพจิารณาถงึความพรอ้มต่อไป 
 
ผูห้นีภยัการสู้รบและผูแ้สวงหาทีพ่กัพิง 

102. แมว้่าประเทศไทยจะไม่ไดเ้ป็นภาคขีองอนุสญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 2494 และพธิสีาร พ.ศ. 2510 
แต่ประเทศไทยกไ็ด้ให้ทีพ่กัพงิแก่ผู้หนีภยัการสูร้บจากพม่าประมาณ 110,000 คนในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราว 9 แห่งใน 4 
จงัหวดัตามแนวชายแดน ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม  โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศผู้ให้ ส านักงาน
ขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิและองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ เพื่อใหค้วามคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
ของบุคคลเหล่าน้ี และแสวงหาแนวทางแกป้ญัหาน้ีอย่างยัง่ยนื ซึง่รวมถงึการรบัไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่าม 

103. ประเทศไทยร่วมมอืกบัองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ ในการจดัตัง้คลนิิกและไดจ้ดัส่งผูเ้ชีย่วชาญดา้นการแพทยไ์ป
ให้การรกัษาพยาบาลผู้หนีภัยฯ รวมถึงชาวไทยที่อาศยัอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่พกัพิงชัว่คราว ผู้หนีภยัฯ ที่มีปญัหา
สขุภาพรา้ยแรงจะถูกสง่เขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลของรฐัภายในทอ้งทีน่ัน้ ในขณะเดยีวกนั กระทรวงสาธารณสุขกไ็ด้
จดักจิกรรมป้องกนัโรคต่างๆ อาท ิการสรา้งภูมคุิม้กนัโรค นอกจากนี้ ยงัไดจ้ดัการฝึกอบรมทกัษะอาชพีใหแ้ก่ผูห้นีภยัฯ 
เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะอนัจะเป็นประโยชน์เมื่อผูห้นีภยัฯ เดนิทางกลบัไปยงัประเทศของตนหรอืไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศอื่น 
และมกีารสง่เสรมิการสรา้งรายไดใ้นบรเิวณพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวเพื่อลดการพึง่พาความช่วยเหลอืของผูห้นีภยัฯ 

104. ส าหรบัเด็กในพื้นที่พกัพิงชัว่คราว  สามารถเข้าถึงการศึกษาเทียบเท่าชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
มธัยมศกึษาปีที ่4 ได ้โดยแมว้่าหลกัสตูรการศกึษาในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวเป็นหลกัสตูรเฉพาะทีย่งัไม่ไดร้บัการรบัรอง
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จากระบบการศกึษาภายนอก แต่ขณะนี้ก าลงัมกีารพฒันาหลกัสตูรมาตรฐานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหไ้ดร้บั
การรบัรองในอนาคต นอกจากนี้ เดก็ในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวยงัไดร้บัสทิธใินการจดทะเบยีนเกดิทุกคน 

105. รฐับาลไทยมนีโยบายทีจ่ะเขา้ไปบรหิารจดัการพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวดงักล่าวอย่างเตม็ทีม่ากขึน้ รวมถงึนโยบายที่
จะใหก้ารศกึษาและยกระดบัคุณภาพชวีติของผูห้นีภยัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบุคคลกลุ่มนี้ในการเดนิทางกลบัอย่าง
ปลอดภยัและมศีกัดิศ์ร ีและมบีทบาทสรา้งสรรคใ์นประเทศบา้นเกดิเมื่อสถานการณ์มคีวามปลอดภยั 

106.  ประเทศไทยตระหนักถึงความท้าทายในรูปแบบใหม่ คือ สถานการณ์ของผู้แสวงหาที่พกัพงิในเขตเมืองซึ่ง 
รฐับาลไทยพยายามหาทางออกใหก้บับุคคลดงักล่าวบนพืน้ฐานของหลกัมนุษยธรรมภายใต้กรอบของพระราชบญัญตัคิน
เขา้เมอืง พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ยงัไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัส านักงานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติในการเขา้ไป
ดแูลตรวจสอบความเป็นอยู่ของบุคคลกลุ่มดงักล่าวตามหลกัสทิธมินุษยชน  

(4) การค้ามนุษย ์ 

107. ปญัหาการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยเป็นปญัหาทีซ่บัซอ้นเน่ืองจากประเทศไทยเป็นทัง้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน
และประเทศปลายทางของการคา้มนุษย ์โดยปญัหาน้ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ สตร ีเดก็หญงิ เดก็ชาย แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน และกลุ่มชาติพนัธุ์ และมรีูปแบบต่างๆ กนั เช่น การค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ เพื่อแสวง
ประโยชน์ดา้นแรงงาน และการบงัคบัใหข้อทาน  

108. การต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยเริม่ขึน้อย่างจรงิจงัตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2530 และไดป้ระกาศใหเ้ป็นวาระ
แห่งชาตติัง้แต่ปี พ.ศ. 2547  โดยไทยไดพ้ฒันากฎหมาย นโยบายและกลไกต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดไดม้กีาร
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัสทิธมินุษยชนและ
การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ หรอืสถานะทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกบัพธิสีารเพื่อ
ป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก เพิ่มเติมอนุสญัญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมขา้มชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร 

109. ประเทศไทยด าเนินนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการป้องกนั ด้านการ
คุม้ครองและดา้นการด าเนินคดี15 นับตัง้แต่บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มี

การจบักุมผูก้ระท าผดิจ านวน 221 คน รวม 139 คดี16  นอกจากน้ี ปจัจุบนัไดม้กีารผ่อนผนัใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษย์
สามารถอยู่ในราชอาณาจกัรชัว่คราว และอนุญาตใหท้ างานในไทยไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อผลในการด าเนินคดกีบั
ผูก้ระท าผดิ การบ าบดัฟ้ืนฟู และการเรยีกรอ้งสทิธขิองผูเ้สยีหาย 

110. ประเทศไทยยงัได้จดัท าบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ในระดบัอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขงและทวิภาคกีบัประเทศ
เพื่อนบา้น ไดแ้ก่ พม่า ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ในการแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยแ์ละการคุม้ครองและช่วยเหลอืเหยื่อ
คา้มนุษย ์และไดร่้วมมอืกบัประเทศอื่นๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาการคา้มนุษยผ์่านกรอบความร่วมมอืระดบัภูมภิาคต่างๆ 

111. ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการบรรเทาปญัหาบางส่วน อาท ิการบงัคบัค้าประเวณีเด็กและบงัคบัใช้
แรงงานเดก็ รวมทัง้การดูแลฟ้ืนฟูเหยื่อ แต่รูปแบบการคา้มนุษย์ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปและมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ จงึยงัมี
ความท้าทายในเรื่องการปราบปราม โดยมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้ างขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่รฐัทัง้ในด้านทรพัยากรและความรู้เกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สามารถบงัคบัใช้
กฎหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใหม้กีารลงโทษเจา้หน้าทีท่ีทุ่จรติและรู้เหน็เป็นใจกบัขบวนการคา้มนุษยอ์ย่างเขม้งวด
ตามกฎหมาย และเร่งรดัคดคีวามเกีย่วกบัการคา้มนุษยเ์พื่อใหเ้หยื่อไดร้บัการชดเชยเยยีวยาและสามารถน าผูก้ระท าผดิ
มาลงโทษ นอกจากนี้  ยังต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้ทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะในระดับจังหวัด โดยให้มีกลไก
ประสานงานและตดิตามการท างานของสหวชิาชพีอย่างใกลช้ดิ  
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112. ปญัหาการคา้มนุษยใ์นธุรกจิประมงเป็นความทา้ทายทีส่ าคญั จงึไดม้กีารจดัตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษยใ์นธุรกจิประมงเป็นการเฉพาะ ซึง่ก าลงัมกีารศกึษาเรื่องการจดัตัง้ศูนยจ์ดัหาแรงงานในกจิการ
ประมง เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนลูกเรอืทัง้คนไทยและคนต่างดา้วอย่างเบด็เสรจ็ และจดัระเบยีบและคุม้ครองสทิธิ
การใชแ้รงงานในกจิการประมงทะเล โดยมสีมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็นผูด้ าเนินการภายใต้การก ากบัดูแลของ
สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

113. เพื่อเป็นการยืนยนัความมุ่งมัน่ของประเทศไทยในการแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ รฐับาลไทยได้เชญิผู้เสนอ
รายงานพเิศษดา้นการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ เยอืนไทยในปี พ.ศ. 2554  

IV. ความส าเรจ็และความท้าทาย 

ก. ความส าเรจ็  

114. ประเทศไทยเป็นภาคอีนุสญัญาระหว่างประเทศหลกัดา้นสทิธมินุษยชนเกอืบทุกฉบบัและไดด้ าเนินการเพื่อถอน
ขอ้สงวนของไทยต่อขอ้บทของอนุสญัญาต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการใหค้วามคุม้ครองสทิธขิองประชาชนใหค้รอบคลุม
ตามอนุสญัญา 

115. ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล ตลอดจนสทิธชิุมชนไดร้บัการคุ้มครอง
ภายใตร้ฐัธรรมนูญไทย และไดม้กีารพฒันากรอบกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบยีบต่างๆ มากมายหลายฉบบั  จนถอืได้
ว่าประเทศไทยมคีวามพรอ้มดา้นกฎหมายอย่างเพยีงพอทีจ่ะสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ไม่เฉพาะส าหรบัคนไทย
เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของบุคคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยทีอ่าศยัอยู่ในประเทศดว้ย 

116. ประเทศไทยมกีลไกอสิระเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชนหลายกลไกภายใตร้ฐัธรรมนูญ รวมทัง้กลไกระดบัชาตใินรูป
คณะกรรมการเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ซึง่หลายกลไกอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยตรงของ
นายกรฐัมนตร ีนอกจากนี้ ยงัมกีารกระจายอ านาจการการคุม้ครองสทิธมินุษยชนจากส่วนกลางไปยงัระดบัทอ้งถิน่ ผ่าน
การจดัตัง้คณะกรรมการในระดับทอ้งถิน่เพื่อคุม้ครองสทิธขิองประชาชนในพืน้ที ่ โดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
กลไกขบัเคลื่อนทีส่ าคญั รวมทัง้การมชี่องส าหรบัผูท้ีถู่กละเมดิสทิธใินการรอ้งเรยีน รบัการเยยีวยาและฟ้ืนฟู  

117. ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนของไทยมบีทบาททีเ่ขม้แขง็มากในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
โดยสามารถจดัตัง้เป็นเครอืข่ายด าเนินกจิกรรมด้านสทิธมินุษยชนและแสดงความคดิเหน็วพิากษ์วจิารณ์นโยบายและ
มาตรการของรฐับาลไดอ้ย่างอสิระ และมหีลายกรณีทีภ่าคประชาสงัคมสามารถผลกัดนัจนเกดิผลเป็นรูปธรรม ซึง่รวมถงึ 
การเป็นก าลงัขบัเคลื่อนหลกัส าหรบัการปฏริูปประเทศ17  ในขณะเดยีวกนั ภาครฐัและภาคประชาสงัคมสามารถท างาน
ร่วมกนัในลกัษณะหุน้สว่นในรปูแบบของทมีสหวชิาชพี ซึง่เป็นกลไกส าคญัของการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนใน
ประเทศไทย  

118. ประชาชนในทอ้งถิน่มคีวามตระหนกัเกีย่วกบัสทิธขิองตนเองมากขึน้ และมบีทบาทเชงิรุกในการผลกัดนัเพื่อให้
เกิดการปรบัปรุงแก้ไขและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในชุมชนของตนเอง และเป็นปจัจัยที่ร ัฐบาลต้องค านึงถึงในการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันา 

ข. ความท้าทาย  

119. ความเหลื่อมล ้าในสงัคมและความไม่เท่าเทยีมของการเขา้ถึงสทิธ ิโอกาส และบรกิารต่างๆ ของคนยากจน 
ผูด้อ้ยโอกาสและคนชายขอบเป็นปญัหาเชงิโครงสรา้ง ซึง่ตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ของสงัคมทัง้ระบบ 

120. ความขดัแย้งทางการเมอืงที่อาจน าไปสู่ความรุนแรง  ซึ่งต้องมีการเยยีวยาแก้ไขปญัหาบนพื้นฐานของหลกั
ประชาธปิไตย หลกันิตธิรรม  และความสมานฉนัท ์เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มในสงัคมรูส้กึว่าไดร้บัการปฏบิตัจิากรฐัอย่าง
เท่าเทยีม 
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121.  ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเทศไทยก าลงัพยายามแกไ้ขรากเหงา้ของปญัหา และการ
อ านวยความยุตธิรรมใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบ ทัง้ทีเ่กดิจากการกระท าของผูก้่อความรุนแรงและของเจา้หน้าทีร่ฐั 

122. ความบกพร่องในการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั ซึ่งปญัหาส่วนหน่ึงมาจากการขาดจิตส านึกในด้านสทิธิ
มนุษยชนและไม่เหน็ความส าคญัของสทิธขิองกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มด้อยโอกาสในสงัคม ซึ่งรวมถึง
การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัขาดความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายดงักล่าว นอกจากน้ี การทุจรติกเ็ป็นปญัหา
ส าคญัทีต่อ้งมกีารแกไ้ขอย่างจรงิจงั   

123. ถงึแม้ไทยจะมกีารจดัตัง้กลไกสหวชิาชพีในระดบัท้องถิ่นในการคุ้มครองสทิธมินุษยชน แต่ยงัมคีวามท้าทาย
ในทางปฏิบตัิในการขบัเคลื่อนกลไกเหล่านี้ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสทิธภิาพ แผนงานของท้องถิ่นยงัไม่
กล่าวถึงการคุม้ครองสทิธขิองกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อาท ิเดก็และสตร ีเท่าทีค่วร ในขณะที่ต้องมกีารกระจายงบประมาณ
จากส่วนกลางให้ทอ้งถิ่นสามารถบรหิารจดัการดว้ยตนเอง  ทัง้นี้ การท างานของกลไกดงักล่าวควรมคีวามโปร่งใสและ
ความรบัผดิชอบ โดยจะตอ้งมกีลไกการตรวจสอบการท างานของทอ้งถิน่โดยมภีาคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมดว้ย 

124. การละเมดิสทิธขิองประชาชนในชุมชนโดยโครงการพฒันาของภาครฐัและเอกชน  ซึง่รฐัตอ้งเขา้มาดูแลคุม้ครอง
ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ  โดยการส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมและได้รบัการปรกึษาหารอื
อย่างโปร่งใสและจรงิจงั และใหค้วามคุม้ครองการด าเนินงานของผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชนทีเ่ขา้มาช่วยปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชนในชุมชน 

V. ประเดน็ท่ีไทยให้ความส าคญัและความมุ่งมัน่ของไทย 

125. สรา้งความยุตธิรรมในสงัคม ลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
ทุกคนผ่านการพฒันาระบบสวสัดกิารและการปฏริูปโครงสรา้งของประเทศทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยให้
ความส าคญักบัข้อเสนอแนะการปฏริูปในด้านต่างๆ ที่มาจากคณะกรรมการปฏริูปและคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปที่
รฐับาลไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้อย่างจรงิจงั  

126.     เร่งปฏริูปโครงสร้างอ านาจผ่านการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถิน่ ชุมชน และประชาชนอย่างจรงิจงั
ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ เพื่อสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในระดบัพืน้ที ่และ
ส่งเสรมิใหก้ารคุ้มครองสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะสทิธขิองสตร ีเดก็ คนพกิาร และผูสู้งอายุ รวมทัง้สทิธชิุมชนเป็นส่วน
หนึ่งของแผนงานระดับท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทัง้ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตาม
ประเมนิผลในการด าเนินนโยบายและแผนงานทีส่ง่ผลกระทบต่อชวีติของประชาชนในชุมชน  

127. เร่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทัง้ระบบ กลไก และกระบวนการ เพื่อน าไปสู่ธรรมาภิบาล การเคารพและ
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

128. เร่งแก้ไขปญัหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนสู่ความสงบโดยเร็วโดยใช้แนวทางสนัติวิธี ความ
สมานฉันท์ การสร้างความเขา้ใจ หลกันิติธรรม สทิธมินุษยชน การพฒันาที่มีส่วนร่วมของประชาชน และการอ านวย
ความยุตธิรรม รวมทัง้พยายามยกเลกิกฎหมายพเิศษในพืน้ทีเ่พื่อมุ่งสูว่ถิทีางพลเรอืนในการแกไ้ขปญัหา 

129. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนอย่างเตม็ทีแ่ละแขง็ขนั  รวมทัง้การส่งเสรมิประสทิธภิาพของกลไกคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิน่  

130. สง่เสรมิสทิธมินุษยชนศกึษาในการศกึษาทุกประเภทและทุกระดบั โดยเน้นทัง้สทิธแิละหน้าที ่การมจีติส านึกต่อ
สาธารณะและสว่นรวม สง่เสรมิการฝึกอบรมดา้นสทิธมินุษยชนและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัตราสารระหว่างประเทศดา้น
สทิธมินุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่เจา้หน้าที่ภาครฐั โดยใหม้คีวามอ่อนไหวต่อสทิธขิองกลุ่มเปราะบางและ
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กลุ่มชายขอบเป็นพเิศษ และแก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูน้ าชุมชน เพื่อให้ตระหนักถงึบทบาทในการคุม้ครอง
สทิธขิองประชาชนในพืน้ที ่ตลอดจนสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบักฎหมายขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ประชาชน 

131. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจและยอมรบัในความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์นสงัคมไทย และสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและการเลอืกปฏบิตัใินสงัคม และใหม้กีารเผยแพร่อนุสญัญาว่าดว้ย
การขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรปูแบบใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

132. เร่งปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีร่ฐั ทีท่ าใหส้ทิธอินัพงึไดข้องประชาชนถูกละเมดิ 

133. อนุวตัแิผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละค ามัน่ดา้นสทิธมินุษยชนให้เกดิผลเป็นรูปธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิบทบาท
และความรบัผดิชอบของไทยในการคุ้มครองสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศในฐานะที่ไทยเป็น
สมาชกิคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ

VI. การเสริมสรา้งขีดความสามารถและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  

134. ความช่วยเหลอืดา้นการส่งเสรมิขดีความสามารถดา้นสทิธมินุษยชนศกึษาและการฝึกอบรมดา้นสทิธมินุษยชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝงัวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ทัง้ในระดับภาครัฐ เอกชน 
สถาบนัการศกึษา ครอบครวัและชุมชน 

135. ความช่วยเหลอืดา้นเทคนิคและการแบ่งปนัแนวปฏบิตัทิีด่ ีเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถของหน่วยงานภาครฐั
ใหส้ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสทิธมินุษยชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และการปรบัปรุงโครงสรา้งของหน่วยงานบงัคบั
ใชก้ฎหมายทีเ่อือ้ต่อวฒันธรรมการท างานทีม่คี่านิยมสทิธมินุษยชนเป็นพืน้ฐาน 
 
136. การแบ่งปนัแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนที่ดขีองไทยให้กบัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา ซึ่ง
ประเทศไทยมคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืประเทศอื่นๆ ในการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนเช่นกนั 
 
  

********************************************* 
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1   อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูและอตัราการวา่งงานทีต่ ่าเป็นผลมาจากความส าเรจ็ของแผนกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล 2 แผน ซึง่

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก โดยมโีครงการและนโยบายต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ โครงการเชค็ช่วยชาตเิพื่อกระตุน้การใชจ้่ายของผูม้ี

รายไดต้ ่า นโยบายน ้า-ไฟฟร ีนโยบายรถเมลแ์ละรถไฟชัน้สามฟร ีการปรบัลดราคาอาหารสตัวแ์ละพนัธุส์ตัว ์ราคาน ้ามนัเพื่อลดคา่ครองชพีของ

ประชาชน  โครงการตน้กลา้อาชพีเพื่อบรรเทาปญัหาการวา่งงานและเพิม่ศกัยภาพของผูว้า่งงาน เป็นตน้ 
2   มาตรการเหล่าน้ีด าเนินการผา่นทางกลไกต่างๆ เช่น การตัง้คลนิิกกฎหมายในทุกจงัหวดัในประเทศ คลนิิกยตุธิรรมเคลื่อนที ่กองทุน

ยตุธิรรมเพื่อช่วยเหลอืประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนยากจน โครงการเครอืขา่ยยตุธิรรมชุมชนเพื่อช่วยไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทในชุมชนโดยไมต่้อง

อาศยัการฟ้องรอ้งด าเนินคด ีและการจดัตัง้ส านักงานคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศ 
3  กลไกอื่นๆ ม ีอาท ิการใหบ้รกิารสายดว่น 24 ชัว่โมงเพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชน และการจดัตัง้ศูนยอ์ านวยความเป็นธรรมภาค

ประชาชน (KEADILAN CENTRE) ซึง่ด าเนินงานโดยผูน้ าชุมชนและผูน้ าศาสนา เพื่อใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายและสทิธมินุษยชน รบัขอ้รอ้งเรยีน 
ระงบัขอ้พพิาท และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ เกีย่วกบัการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงในระดบัอ าเภอและระดบัต าบล 

4  รฐับาลไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ คอป. ไปบางสว่นแลว้ โดยไดม้กีารให้ความช่วยเหลอืดา้นกฎหมาย และการให้การสนับสนุน

ดา้นการเงนิแก่ผูต้อ้งหาทีต่อ้งการรบัการประกนัตวัจากคดกีารก่อความไมส่งบทางการเมอืง 

5  นโยบายทีส่ าคญั ไดแ้ก่ กองทุนหมูบ่า้นซึง่จะให้บรกิารเงนิกู้เพื่อการประกอบอาชพีแก่ผูย้ากไร ้กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลซึ่งรฐับาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกกองทุนเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนในอตัราส่วน 1:1:1 บาท/วนั โครงการบา้นเอื้ออาทรซึ่งจดัที่พกัอาศยัให้กบั 

50,000 ครอบครวัในชนบท โครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีซึง่ช่วยลดภาระหน้ีของประชาชนโดยการเปลีย่นหน้ีนอกระบบใหม้าอยูใ่นระบบแทน เป็นตน้ 
6  โฉนดชุมชนเป็นนโยบายการกระจายการถอืครองทีด่นิของรฐับาลเพื่อขจดัความยากจนและความเหลื่อมล ้าในสงัคม รฐับาลจะออกโฉนด

ใหก้บัชุมชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีร่ฐัเพื่อใหป้ระชาชนท ากนิ โดยชุมชนไมม่สีทิธิท์ีจ่ะขายทีด่นิดงักล่าว 

7  ปจัจุบนั มสี านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศรวม 13 แห่งเพื่อใหค้วามคุม้ครองและตดิตามตรวจสอบสภาพปญัหาของแรงงานไทย

และใหค้วามช่วยเหลอืตามกรณี 

8  โดยทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุมบีทบาทส าคญัอยา่งมากในการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุในเขตชนบท รฐัจงึไดเ้ริม่มอบคา่ตอบแทนใหก้บั

อาสาสมคัรดงักล่าวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 

9  นอกจากน้ี ไดม้กีารจดัท าแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาตทิุกๆ 5 ปี ซึง่ผนวกรวมนโยบายและแผนยทุธศาสตรร์ะดบัชาตดิา้นการ

พฒันาเดก็ตามแนวทาง “โลกทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็” และยทุธศาสตรจ์งัหวดัน่าอยูส่ าหรบัเดก็และเยาวชนในแผนดงักล่าว กระบวนการจดัท าแผนฯ 

เน้นการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 

10  รฐับาลมุง่เน้นการสง่เสรมิโภชนาการแมแ่ละเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหห้ญงิมคีรรภแ์ละมารดาทีอ่ยูร่ะหวา่งใหน้มบตุรไดร้บัวคัซนีและ

สารไอโอดนีอยา่งเพยีงพอเพื่อประกนัใหเ้ดก็มสีขุภาพดตีัง้แต่แรกเกดิ การจดัสวสัดกิารของเดก็แรกเกดิถงึ 5 ปี การใหค้ าปรกึษาแก่มารดาทีใ่หน้ม

บตุร สายดว่น 24 ชัว่โมงเรือ่งอนามยัแมแ่ละเดก็ การจดัตัง้ศนูยร์บัเลีย้งเดก็อ่อนในทุกอ าเภอในประเทศ การสนับสนุนภาคธุรกจิจดับรกิารศนูยร์บั

เลีย้งเดก็โดยมนีโยบายทางภาษเีป็นแรงจงูใจ และการดแูลเดก็ก่อนวยัเรยีนซึง่เป็นบตุรของแรงงานก่อสรา้งโดยไมค่ดิคา่ใชจ้่าย นอกจากน้ี ยงัจดัท า

มาตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็แห่งชาตเิพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการด าเนินงานของศนูยเ์พื่อใชว้างแนวทางในการยกระดบัคณุภาพของศนูยฯ์ 

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรปูธรรม 
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11  หลกัเกณฑแ์บง่เป็น 4 กรณี ไดแ้ก่ (1) กรณีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมานานและต่อเน่ือง (2) กรณีจบการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา (ก่อน 

18 มกราคม 2548) (3) กรณีเดก็ไรร้ากเหงา้ทีอ่ยูใ่นไทยมานาน 10 ปีขึน้ไป และ (4) กรณีท าคณุประโยชน์แก่ประเทศไทย บคุคลทีเ่กดิในไทยมสีทิธิ

ขอสญัชาตไิทยไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด กรณีทีไ่มไ่ดเ้กดิในไทยมสีทิธขิอสถานะต่างดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้และสามารถขอแปลง

สญัชาตเิป็นไทยไดภ้ายหลงัอกีดว้ย 

12  กลไกสหวชิาชพีหมายถงึ บคุลากรในวชิาชพีต่างๆ ไดแ้ก่ วชิาชพีทางการแพทย ์ทางกฏหมายและทางสงัคมสงเคราะห ์ซึง่ท างานอยูใ่น

ทัง้ภาครฐัและองคก์รพฒันาเอกชน มบีทบาทตัง้แต่การป้องกนั การตรวจสอบตดิตาม การสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิ การคุม้ครองสวสัดภิาพ การใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางคด ีการฟ้ืนฟูเยยีวยา และการคนืสูส่งัคม 

13  กฎหมายทีส่ าคญั อาท ิพ.ร.บ. ค าน าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. 2550 

เรือ่งการหมัน้ใหห้ญงิชายเท่าเทยีมกนั และการใหห้ญงิชายใชเ้หตุฟ้องหยา่เดยีวกนัได ้และ พ.ร.บ. ชื่อบคุคล (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2548 ใหผู้ห้ญงิที่

สมรสแลว้ใชน้ามสกุลเดมิของตนหรอืของคูส่มรสได ้

14  กฎหมายทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อใหก้ารขม่ขนืโดยคูส่มรสเป็นความผดิอาญา การออกพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองผูถ้กูกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวั และการออกกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เพื่อคุม้ครองสตรี

จากการถกูล่วงละเมดิทางเพศในสถานทีร่าชการ 

15  นโยบาย 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นนโยบาย มกีารจดัตัง้คณะกรรมการแห่งชาตโิดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานและมคีณะกรรมการ

ประสานงานโดยมรีองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เพื่อก ากบัดแูลงานต่อตา้นการคา้มนุษยอ์ยา่งบรูณาการ มกีารจดัท ายทุธศาสตรแ์ห่งชาตใินการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์และการจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นทุกระดบัโดยมกีารรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและองคก์ร

พฒันาเอกชนในลกัษณะทมีสหวชิาชพี (2) ดา้นการป้องกนั มกีารรณรงคส์ง่เสรมิความตระหนักรูเ้กีย่วกบัปญัหาการคา้มนุษยผ์า่นสือ่ในทุกรปูแบบ 

และไดก้ าหนดใหว้นัที ่5 มถิุนายน ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นการคา้มนุษย ์(3) ดา้นการคุม้ครอง มกีารจดัตัง้บา้นพกัเดก็และครอบครวัในทุกจงัหวดัทัว่

ประเทศเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืขัน้พืน้ฐานกบัเหยือ่คา้มนุษย ์มโีทรศพัทส์ายดว่น 24 ชัว่โมง และศนูยค์ุม้ครองและพฒันาอาชพี 9 แห่ง ประกอบดว้ย

ศนูยค์ุม้ครองและพฒันาอาชพี (ชาย) 4 แห่ง (หญงิ) 4 แห่ง และสถานแรกรบัเดก็ชายปากเกรด็เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืและคุม้ครองทีส่อดคลอ้งกบั

สภาพปญัหาและความตอ้งการของผูเ้สยีหาย และ (4) ดา้นการด าเนินคด ีมกีารจดัตัง้กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัการคา้

มนุษยภ์ายใตส้ านักงานต ารวจแห่งชาตขิึน้มาโดยเฉพาะ 

16  ขอ้มลูระหวา่งมถิุนายน 2551- ธนัวาคม 2552 

17  รฐับาลไดส้นับสนุนขอ้รเิริม่ของภาคประชาสงัคมโดยการจดัตัง้คณะกรรมการปฏริปูและคณะกรรมการสมชัชาปฏริปู พรอ้มทัง้ให้

งบประมาณสนับสนุน แต่ใหก้ลไกสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งอสิระ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 


