
 

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 

 
ประเทศไทยน ำเสนอรำยงำนฉบับแรกด้วยวำจำเมื่อปี 2554 โดยได้รับข้อเสนอแนะ 134 ข้อ และ

ประกำศค ำมั่นเพิ่มเติมโดยสมัครใจอีก 8 ข้อ  
 

1. วิธีการจัดท ารายงาน 
1.1 การสร้างความตระหนักรู้  

 ภำยหลังกำรน ำเสนอรำยงำนรอบแรก ได้มีกำรแปลรำยงำนประเทศพร้อมด้วยข้อเสนอแนะ 
ที่ไทยรับไปปฏิบัติเป็นภำษำไทย และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์ นอกจำกนี้ 
ยังได้มีกำรจัดสัมมนำเพื่อแจ้งให้หน่วยงำนและภำคประชำสังคมทรำบถึงผล 
กำรน ำเสนอรำยงำน 

1.2 การติดตามการน าไปปฏิบัติและการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 ภำยหลังกำรน ำเสนอรำยงำน ได้มีกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 

กำรจัดท ำรำยงำนประเทศและติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะภำยใต้กลไก UPR ของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ให้รวมถึงกำรติดตำมกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯi ได้ประชุมหำรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนำกำร ช่องว่ำงที่ยังต้องผลักดันเพิ่มเติม และสิ่งท้ำทำย 

 คณะกรรมกำรฯ ได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติขึ้น เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับและค ำมั่นโดยสมัครใจ โดยมีกำรระบุ
กรอบเวลำและหน่วยงำนรับผิดชอบในแต่ละประเด็น นอกจำกนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
ฉบับที่ 3 (ปี 2557-2561)ii ยังได้รวมข้อเสนอแนะจำกกลไก UPR เพื่อช่วยให้กำรปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เมื่อเดอืนมิถุนำยน 2557 รัฐบำลไทยได้ส่งรำยงำนกำรปฏิบัติตำม UPR ระยะกลำงรอบโดย
สมัครใจiii ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยใน 
กำรติดตำมพัฒนำกำรกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงรักษำไว้ซึ่งควำมสนใจในกำรผลักดัน
ประเด็นภำยใต้กลไก UPR ระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนรอบแรกและรอบที่ 2  

 ประเทศไทยเชื่อว่ำกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ivและควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรvเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ช่วยให้เกิดกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภำพ 

1.3 กระบวนการยกร่าง 
 กระบวนกำรยกร่ำงรำยงำนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 

โดยก่อนกำรยกร่ำงรำยงำน ได้มีกำรจัดกำรสัมมนำใน 5 ภูมิภำคของประเทศเพื่อติดตำม 
ควำมคืบหน้ำของกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ตลอดจนรับทรำบสิ่งท้ำทำยและข้อห่วงกังวล 
ในพื้นที่  

 นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรจัดกำรหำรือกลุ่มย่อยรำยประเด็น 4 ครั้ง เพื่อให้มีกำรหำรือเชิงลึก
ร่วมกับหน่วยงำนเฉพำะที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชำญ  

1.4 กระบวนการหารือ 
 กระบวนกำรหำรือกับสำธำรณะได้มีขึ้นใน 5 ภูมิภำคของประเทศ เพื่อรับข้อคิดเห็นและมุมมอง

ต่อร่ำงแรกของรำยงำน โดยข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ถูกสะท้อนไว้ในรำยงำนฉบับนี้แล้ว  
 รำยงำนฉบับนี้ได้รับกำรรับรองโดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำรำยงำนประเทศและ

ติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะภำยใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งถือเป็นกำรยืนยัน
เจตนำรมณ์ของรัฐบำล 
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2. พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญภายหลังจากการน าเสนอรายงานรอบที่ 1  
ก. รัฐธรรมนูญ 

 สิทธิและเสรีภำพของประชำชนทุกคนได้รับกำรรับรองโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 (มำตรำ 4) คุ้มครองศักด์ิศรี 

ควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของประชำชน เท่ำเทียมกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อนๆ รวมทั้งยังคงหลักกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมพันธกรณีตำมกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศที่ไทยเป็นภำคี 

 ขณะนี้ คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับถำวร  
โดยเมื่อด ำเนินกำรยกร่ำงสุดท้ำยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ (คำดว่ำประมำณต้นเดือนเมษำยน 2559) 
จะต้องเข้ำสู่กำรลงประชำมติ นอกจำกน้ี เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญ กรธ. ได้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้แทนของภำคส่วนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงคณะรัฐมนตรี 
องค์กรอิสระvi พรรคกำรเมือง นักวิชำกำร และภำคเอกชน 

ข. นโยบายของรัฐบาล 
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนทุกกลุ่ม 

ในประเทศ ในค ำแถลงนโยบำยของ ครม. ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 
2557 รัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม และกำรยึดมั่นใน
หลักนิติธรรมและกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นนโยบำยหลักของรัฐบำล  

 รัฐบำลได้ให้ค ำมั่นที่จะด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม อำทิ กำรพัฒนำระบบ 
กำรคุ้มครองทำงสังคม ปรับปรุงระบบสวัสดิกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับประชำชนใน 
กลุ่มเปรำะบำง กำรกระจำยสิทธิกำรใช้ประโยชน์หรือถือครองที่ดินให้แก่คนยำกจน และ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 

 รัฐบำลจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมำยหลักของประเทศและกฎหมำยอ่ืนๆ ที่ล้ำสมัย และ 
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศ รวมทั้งยังมีแผนที่จะปรับปรุงกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมโดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรเงิน  
อีกทั้งส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยำกจนและผู้ด้อยโอกำส และเยียวยำ
ผู้ได้รับผลกระทบ 

ค. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ครม. ได้เห็นชอบแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2557-2561) แผนดังกล่ำวได้ร่ำงโดยผ่ำนกำรปรึกษำหำรือกับภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภำพ และควำมเท่ำเทียม ทั้งนี้ แผนสิทธิมนุษยชน
ฉบับนี้มีควำมครอบคลุมมำกกว่ำแผนฉบับก่อนหน้ำ โดยได้ก ำหนดนโยบำยสิทธิมนุษยชน 
เป็น 11 ด้ำนvii และ 15 กลุ่มเป้ำหมำยviii รวมทั้งได้จัดท ำแผนสิทธิมนุษยชนเฉพำะด้ำนเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของแต่ละกลุ่ม 

 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดย ครม. ได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพixได้จัดกำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรำชกำร 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้น ำแผนไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ง. กรอบด้านกฎหมาย 
 ภำยหลังจำกกำรทบทวนรำยงำนรอบที่ 1 ไทยได้ผ่ำนกฎหมำยฉบับใหม่หรือปรับปรุงกฎหมำย

เดิมหลำยฉบับ เพื่อให้สำมำรถส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น 
ตัวอย่ำงเช่น  

 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 กันยำยน 2558) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชำชนทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุ
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แห่งเพศสภำพ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีกำรแสดงออกที่แตกต่ำงจำกเพศโดยก ำเนิด โดยมีกลไกใน 
กำรขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ซึ่งมีหน้ำที่ก ำหนดและ
ขับเคลื่อนนโยบำยท่ีส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศในทุกหน่วยงำน คณะกรรมกำรวินิจฉัย
กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ ซึ่งจะวินิจฉัยข้อร้องเรียน และก ำหนดมำตรกำร
ชั่วครำวเพื่อคุ้มครองและชดเชยเยียวยำผู้เสียหำย และกองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำง
เพศ เพื่อช่วยเหลือชดเชยเยียวยำ 

 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 29 เมษำยน 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
ข้อแก้ไขที่ส ำคัญประกอบด้วย กำรเพิ่มอ ำนำจทำงปกครองให้เจ้ำหน้ำทีใ่นกำรสั่งปิด 
สถำนประกอบกิจกำร หรือห้ำมใช้ยำนยำนพำหนะเป็นกำรชั่วครำว กำรเพิ่มบทลงโทษทำง
อำญำส ำหรับผู้กระท ำผิด และกำรริบทรัพย์ที่ได้จำกกำรค้ำมนุษย์มำเป็นสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหำย เป็นต้น 

 พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 
2558 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชนทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มคนจนและกลุ่มเปรำะบำง 
ควำมช่วยเหลือจำกกองทุนประกอบด้วยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรับควำมช่วยเหลือ 
ทำงกฎหมำยและกำรเข้ำถึงทนำยควำม ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งรวมถึง 
กำรรวบรวมหลักฐำนและพยำน ค่ำใช้จ่ำยในศำล ค่ำประกันตัว และกำรเผยแพร่ควำมรู้เบื้องต้น
ด้ำนกฎหมำยแก่สำธำรณะ 

 พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวำคม 2557)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองให้แก่บุคคลที่ไม่มีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม ไม่สำมำรถ 
หำรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรืออยู่ในฐำนะยำกล ำบำก เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
ซึ่งควำมคุ้มครองรวมถึงกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ที่อยู่อำศัย กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
กำรศึกษำ และกำรจ้ำงงำน 

 พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยสื่อลามก
อนาจารเด็ก (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครอง
ให้แก่เด็กจำกกำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศรูปแบบต่ำงๆ โดยสอดคล้องกับพันธกรณีภำยใต้
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและพิธีสำรเลือกรับเรื่องกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกที่
เกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้ก ำหนดนิยำมของสื่อลำมกอนำจำรเด็กให้รวมถึงวัตถุหรือ 
สิ่งต่ำงๆ ที่จัดเก็บโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกำรเผยแพร่สื่อลำมกอนำจำรเด็กในอินเตอร์เน็ต 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 10 กรกฎำคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมำย
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งไทย
ได้เข้ำเป็นภำคีเมื่อปี 2554 พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ขยำยกำรด ำเนินคดีอำญำให้รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ต่ำงประเทศและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่กระท ำผิด เพิ่มหลักกำรริบทรัพย์ตำม
มูลค่ำ กำรไม่นับระยะเวลำที่ผู้ถูกกล่ำวหำหรือจ ำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอำยุควำม  
กำรก ำหนดควำมรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ และกำรเพิ่ม 
กำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐส ำหรับควำมผิดกรณีเรียกรับสินบน 

 พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2558) มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดระเบียบกำรประมง เพื่อป้องกันมิให้มีกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 
และไร้กำรควบคุม (Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing) และป้องกัน 
กำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำยในภำคประมง ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ  
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 รัฐบำลพยำยำมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและกำรติดตำมผลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่จำก
หน่วยงำนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและก่อให้เกิดกำรบังคับใช้กฎหมำย
ข้ำงต้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ครม. และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) จะยังคงด ำเนินกำรเพื่อผ่ำนหรือปรับปรุงกฎหมำย
ฉบับอ่ืนๆ โดยให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับต้นแก่ร่ำงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศของไทย เช่น พ.ร.บ. รำชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 

จ. กลไกด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ พ.ร.บ. คณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
 ในแต่ละปี รัฐบำลได้พยำยำมจัดสรรงบประมำณให้แก่ กสม. ที่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรบริหำร และกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอำณัติอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดให้
มีช่องทำงยื่นขอเบิกงบกลำงส ำหรับภำรกิจเร่งด่วนที่มีควำมส ำคัญ (ที่ผ่ำนมำ กสม. สำมำรถ
รับข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นจำก 112 เรื่อง ในช่วงปีแรกที่ก่อตั้ง (พ.ศ. 2544) เป็น 600-700 เรื่อง
ต่อปี ในปัจจุบัน)   

 รัฐบำลได้บริจำคเงินสนับสนุนแก่กรอบควำมร่วมมือด้ำนสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF)  
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ APF สำมำรถจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของประเทศต่ำงๆ รวมทั้ง กสม. ของไทย 

 รัฐบำลรับทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรมี กสม. ที่เข้มแข็งตำมมำตรฐำนกำรจัดระดับx รวมถึง
หลักกำรปำรีส (Paris Principles) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ที่ผ่ำนมำ ทำงกำรไทยได้ให้ควำมร่วมมือกับ กสม. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง  
ผ่ำนกำรให้ข้อมูลชี้แจงตำมที่ร้องขอ รับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ของ กสม.  

กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
 ไทยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

(AICHR) ในฐำนะที่เป็นกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภำค ในช่วงกำรทบทวนขอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีข่อง AICHR ไทยได้พยำยำมผลักดันให้ AICHR พิจำรณำเพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่
ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงแท้จริงแกป่ระชำชน  

 ไทยสนับสนุนให้ AICHR แสดงบทบำทประสำนให้ประเทศสมำชิกมำร่วมกันหำรือและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน และแนวทำงในกำรรับมือกับควำมท้ำทำยร่วมในภูมิภำค โดยเมื่อ
เดือนกันยำยน 2557 AICHR ได้ร่วมกับรัฐบำลไทยจัดกำรสัมมนำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เรื่องกระบวนกำร UPR และเวทีหำรือเรื่องกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติ 

 ไทยผลักดันกำรบรรจุหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนในวิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน 2025 
(ASEAN Community Vision 2025)xi นอกจำกนี้ ไทยยังได้ร่วมมือกับ AICHR ในกำรบรรจุ
แง่มุมด้ำนสิทธิมนุษยชนในภำรกิจของประชำคมอำเซียน เช่น กำรจัดกำรหำรือระดับภูมิภำค
เรื่องกำรบูรณำกำรเรื่องสิทธิของคนพิกำรในประชำคมอำเซียน ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวำคม 
2558 

 ไทยจะร่วมมือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ AICHR อย่ำงต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในภูมิภำค  
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ฉ. ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 ไทยได้ให้สัตยำบันต่ออนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่

จัดต้ังในลักษณะองค์กร และพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
อำชญำกรรมข้ำมชำติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร ว่ำด้วยกำรป้องกัน ปรำบปรำม และลงโทษ
กำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556 นอกจำกนี้ ไทยยังได้
พยำยำมแก้ไขกฎหมำยภำยในและพัฒนำกลไกที่จะช่วยในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้
อนุสัญญำ 

 ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศแรกที่ให้สัตยำบันต่อพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก  
เรื่องกระบวนกำรติดต่อร้องเรียน เมื่อเดือนกันยำยน 2555 และตั้งแต่ให้สัตยำบัน รัฐบำลได้
จัดท ำค ำแปลพิธีสำรเลือกรับเป็นภำษำไทย และเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพิธีสำรเลือกรับให้แก่
สำธำรณะ นอกจำกนี้ ไทยอยู่ระหว่ำงกำรจัดต้ังกลไกระดับชำติเพื่อด ำเนินงำนตำมพันธกรณี
ภำยใต้พิธีสำรฯ 

 เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2557 ไทยได้จัดต้ังคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งไทยได้ลงนำมไว้เมื่อปี 2555 
คณะกรรมกำรได้เห็นชอบแผนกำรร่ำงกฎหมำยฉบับใหม่เพื่อช่วยให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำง
มีประสิทธิภำพภำยหลังจำกที่ไทยเข้ำเป็นภำคีแล้ว ทั้งนี้ ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวยังได้รวมถึง 
กำรก ำหนดนิยำมกำรทรมำนให้สอดคล้องกับข้อ 1 ของอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ อีกด้วย 
ขณะนี้ ร่ำง พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย 
พ.ศ. ... อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ ครม. 

 ไทยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำเป็นภำคีของพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ โดยกระทรวงยุติธรรมในฐำนะหน่วยงำนหลัก ได้ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
เช่น Association for the Prevention of Torture, International Commission of Jurists 
(APT) และส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับพิธีสำรเลือกรับฯ ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ไทยได้ด ำเนินกำรถอนข้อสงวนหรือถ้อยแถลงตีควำมของตรำสำรด้ำนสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
(1) ถอนถ้อยแถลงตีควำมข้อ 6 เรื่องโทษประหำรชีวิตเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ที่กระท ำผิด และ
ข้อ 9 เรื่องกำรน ำตัวผู้ต้องหำเข้ำสู่กำรพิจำรณำคดีโดยพลัน ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2555 (2) ถอนข้อสงวนต่อข้อ 16 
ของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เรื่องสิทธิในครอบครัวและ
กำรสมรส เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2555 (3) ถอนข้อสงวนต่อข้อ 18 ของอนุสัญญำว่ำด้วย 
สิทธิคนพิกำร เรื่องเสรีภำพในกำรโยกย้ำยถ่ินฐำนและกำรถือสัญชำติของเด็กพิกำร เมื่อวันที่  
5 กุมภำพันธ์ 2558  

 นอกจำกนี้ ไทยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อถอนข้อสงวนต่อข้อ 4 ของอนุสัญญำว่ำด้วย 
กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ (กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
เสนอเรื่องเข้ำ ครม. เพื่อพิจำรณำ) และเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วย 
สิทธิคนพิกำร (ในชั้นนี้ คำดว่ำ ครม. จะให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนพฤษภำคม 2559) 
รวมทั้งให้สัตยำบันอนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ อีก 3 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญำ
ว่ำด้วยแรงงำนทะเล พ.ศ. 2549 (ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558) อนุสัญญำฯ 
ฉบับที่ 187 ว่ำด้วยกรอบเชิงส่งเสริมกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (ครม.  
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558) และอนุสัญญำฯ ฉบับที่ 111 ว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติ
ในกำรจ้ำงงำนและอำชีพ (กระทรวงแรงงำนอยู่ระหว่ำงรวบรวมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง)  
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3. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
3.1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 สิทธิด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน 
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้สถำนกำรณ์ควำมยำกจน 

ในประเทศลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และต้ังแต่ปี 2554 ธนำคำรโลกได้ยกระดับประเทศไทยจำก
ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงขั้นต่ ำ มำเป็นประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง  

 ไทยอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ในปีสุดท้ำย โดยแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ได้น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
ปรัชญำน ำทำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง กำรเสริมสร้ำงรำกฐำนของประเทศด้ำนต่ำงๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพ ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีโอกำส
เข้ำถึงทรัพยำกรและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นธรรม 

 กำรส่งเสริมสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ได้ส่งผลให้ไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – 
MDGs) และเป้ำหมำยเพิ่มเติมที่ไทยก ำหนดเอง (MDG Plus) หลำยด้ำน อำทิ กำรขจัด 
ควำมยำกจนและควำมหิวโหย กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศ กำรต่อสู้โรคเอดส์ กำรลด
สัดส่วนประชำกรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้ ำสะอำดและสุขำที่ถูกสุขลักษณะ กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำกรในชุมชนแออัด และกำรเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำในประชำคมโลก  

 อย่ำงไรก็ดี ไทยยังต้องเร่งด ำเนินกำรเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้บรรลุเป้ำหมำย เช่น 
กำรท ำให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำระดับประถม มัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน และกำรลดอัตรำกำรตำยของเด็กและพัฒนำสุขภำพสตรี 
มีครรภ์ในพื้นที่ที่ห่ำงไกลและชำยขอบ รวมทั้งมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)  

 นอกจำกนี้ ไทยยังประสบควำมท้ำทำยอ่ืนๆ ได้แก่ กำรติดอยู่ในกับดักรำยได้ปำนกลำง 
(middle-income trap) และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและกำรกระจำยรำยได้ท่ีไม่เท่ำเทียม
ระหว่ำงประชำชน ซึ่งรัฐบำลได้พยำยำมแก้ปัญหำด้วยกำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน และ
กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ กำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้ำงภำษี 
(อำทิ ภำษีมรดก และภำษีที่ดิน) รวมทั้งกำรวำงกรอบกติกำของสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรม 
ส่งเสรมิควำมเสมอภำคและโอกำสในกำรเข้ำถงึทรัพยำกรและกำรบริกำรของภำครัฐอย่ำงเท่ำเทียม 
กำรส่งเสริมหลักธรรมำภิบำล และขจัดกำรทุจริตและระบบอุปถัมภ์ ในขณะที่ระยะสั้น ได้มี
มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรำยได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจและภัยพิบัติ 

 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระหว่ำงกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบำลได้มีมำตรกำรต่ำงๆ อำทิ  
กำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้รวมถึงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพอย่ำงเป็นระบบ กำรมีคณะกรรมกำรเพื่อก ำกับดูแล รวมทั้งกำรมีมำตรกำรรองรับหรือ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กำรจัดหำที่อยูร่องรับ ทั้งนี้ รัฐบำลได้ตัดสินใจชะลอบำงโครงกำร
ตำมข้อเรียกร้องของภำคประชำสังคม โดยพยำยำมส่งเสริมกำรหำทำงออกร่วมกันผ่ำน 
กำรหำรือกับประชำชนในพื้นที่ 

 รัฐบำลไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรกับควำมท้ำทำย
เรือ่งสภำวะภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงมำตรกำรป้องกันกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำxii อย่ำงไรก็ดี 
รัฐบำลก็รักษำดุลยภำพในกำรดูแลประชำชนให้สำมำรถมีที่ดินท ำกินและเข้ำถึงทรัพยำกร 
ธรรมชำติอย่ำงเป็นธรรม กำรแก้ไขปัญหำที่ดินท ำกินให้ผู้ยำกไร้ยังคงด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง 
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โดยคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแห่งชำติ (คทช.) ได้มีโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ซึ่งเน้น
กำรอนุญำตให้กลุ่มชุมชนอยู่อำศัยและใช้ประโยชน์ผ่ำนกำรบริหำรร่วมกันโดยผลักดันแนวคิด
ชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำเพื่อช่วยอนุรักษ์ป่ำ เพื่อแก้ปัญหำกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ไปสู่กลุ่ม
นำยทุน และปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ  

 ส ำหรับกลุ่มชำติพันธุ์  รัฐบำลได้ให้กำรดูแลโดยมีกฎระเบียบรองรับที่สำมำรถพิสูจน์สิทธิจำก
ร่องรอยกำรอยู่อำศัยในพื้นที่และกำรใช้ประโยชน์มำเป็นระยะเวลำนำน ทั้งนี้ หำกจ ำเป็นต้อง
ออกจำกพื้นที่ รัฐบำลมีมำตรกำรดูแลด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรฝึกอำชีพรองรับโดยตระหนักถึง
วิถีชีวิตของกลุ่ม  

 ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำโดยผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั่วประเทศ จะให้ควำมส ำคัญกับหลักกำร 4 ประกำร 
ได้แก่ (1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (2) กำรให้คนเป็นศูนย์กลำง
ของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เพื่อรับมือ
กับบริบทควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เช่น กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย และกำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง รวมทั้งควำมท้ำทำยต่ำงๆ อำทิ 
กำรติดอยู่ในกับดักรำยได้ปำนกลำง กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
นอกจำกนี้ ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ยังเน้นกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบ และกำรสร้ำงงำน 
สีเขียวของธุรกิจเอกชนเพื่อลดควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและประชำชน 

สิทธิในการท างาน  
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำนทุกคน โดยไม่แบ่งแยกกลุ่มชำติพันธุ์ 

หรือเชื้อชำติ  
 รัฐบำลได้ปรับปรุงกฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองและสวัสดิกำรของ

แรงงำน อำทิ กำรปรับค่ำแรงขั้นต่ ำท่ัวประเทศเป็นวันละ 300 บำท (ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2556) กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่
แรงงำนกรณีต่ำงๆ เช่น กรณีว่ำงงำน นำยจ้ำงหยุดกิจกำรชั่วครำว หรือกรณีที่จงใจท ำให้
ตนเองบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และตำย รวมทั้งขยำยกลุ่มผู้ได้รับควำมคุ้มครอง เช่น กลุ่มลูกจ้ำง
ชั่วครำวทุกประเภทของส่วนรำชกำร และลูกจ้ำงของนำยจ้ำงที่มีส ำนักงำนในประเทศ และไป
ประจ ำท ำงำนในต่ำงประเทศ และพ.ร.บ. แรงงำนทำงทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งคุ้มครองลูกจ้ำงบนเรือ
ตำมมำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ  

 รัฐบำลได้ด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของแรงงำน รวมทั้งเตรียมกำรใหส้ัตยำบัน
อนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 187 ว่ำด้วยกรอบเชิงส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558) อำทิ  
กำรจัดท ำแผนแม่บทควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนแห่งชำติ 
เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน โดยแผนแม่บทฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2555-2559) ได้ขยำย 
กำรคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงำนนอกระบบ และกำรจัดต้ังสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ไทยได้พยำยำมปฏิบัติตำมค ำมั่นโดยสมัครใจเรื่องกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 87 ว่ำด้วยเสรีภำพในกำรสมำคมและคุ้มครองสิทธิในกำรรวมตัว และ 
ฉบับที่ 98 ว่ำด้วยสิทธิในกำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรอง โดยกระทรวงแรงงำนได้พยำยำมปรับปรุง
กฎหมำยภำยในเพื่อกำรอนุวัติอนุสัญญำ ด้วยกำรเสนอ ร่ำง พ.ร.บ. แรงงำนสัมพันธ์และรัฐวิสำหกิจ
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สัมพันธ์ พ.ศ. .. ต่อ ครม. อย่ำงไรก็ดีโดยที่กลุ่มลูกจ้ำงได้แสดงควำมห่วงกังวลต่อร่ำงกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำว กระทรวงแรงงำนจึงต้องน ำร่ำง พ.ร.บ. มำหำรือเพิ่มเติมกับทุกภำคส่วนอีกครั้ง  

 ต้ังแต่เดือนมิถุนำยน-ตุลำคม 2557 รัฐบำลได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว รวม  
1.6 ล้ำนคน ซึ่งช่วยให้แรงงำนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกกฎหมำย ได้รับควำมคุ้มครองและ
เข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรของรัฐเท่ำเทียมกับแรงงำนไทย นอกจำกน้ี ไทยยังได้ร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรค้ำมนุษย์ในด้ำนแรงงำนในทุกช่องทำง โดยไทย
ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนแรงงำน และบันทึกข้อตกลงว่ำด้วย
กำรจ้ำงแรงงำนกับเวียดนำม และกัมพูชำ เมื่อเดือนกรกฎำคม และเดือนธันวำคม 2558 
ตำมล ำดับ (โดยในส่วนของเวียดนำม อยู่ระหว่ำงกำรตกลงในรำยละเอียด ก่อนที่จะเริ่ม
ด ำเนินกำรในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559) นอกจำกน้ี ไทยยังอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำควำมตกลง
ในลักษณะเดียวกันกับเมียนมำ และ สปป.ลำว โดยบันทึกควำมเข้ำใจฉบับใหม่ได้ขยำยมิติ
ควำมร่วมมือด้ำนแรงงำนจำกฉบับเดิมในสำขำส ำคัญ อำทิ ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร และ 
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 ไทยยังให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงำน โดยเฉพำะ
ในอุตสำหกรรมประมงและประมงต่อเนื่องโดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2558 ให้เปิด 
จดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติในกิจกำรประมงทะเล ในรูปแบบเดียวกับกำรจดทะเบียน
แรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบ ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแรงงำน  
มีใบอนุญำตท ำงำน และเข้ำถึงประกันสุขภำพ  

 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2558 นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศให้กำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เป็นวำระ
แห่งชำติ โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเน้นกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
และกำรด ำเนินคดีอย่ำงจริงจังต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์  

 เมื่อเดือนสิงหำคม 2558 ศำลอำญำได้เปิดแผนกใหม่ 3 แผนก ซึ่งรวมถึงแผนกคดีค้ำมนุษย์  
ซึ่งจะท ำให้มผีู้พิพำกษำที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ตลอดจนเข้ำใจในปัญหำและวิธี
พิจำรณำที่ก ำหนดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้กำรด ำเนินกระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพรัดกุม รวดเร็ว และเกิดควำมเป็นธรรมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม
ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อยกร่ำงและเสนอกฎหมำย พ.ร.บ. วิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ 
พ.ศ... ซึ่งจะให้สิทธิผู้เสียหำยในกำรร้องขอค่ำเสียหำย และให้ศำลสำมำรถมีค ำพิพำกษำเรื่อง
ค่ำสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (punitive damage) ได้ 

 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 ไทยและประเทศอำเซียน 
ได้ร่วมกันลงนำมในอนุสัญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะสตรีและเด็ก 
(ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children – ACTIP) 
ซึ่งมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรป้องกันและคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ กำรปรำบปรำม 
ควำมร่วมมือข้ำมแดน ตลอดจนควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทำงอำญำและกำรส่งผู้ร้ำย
ข้ำมแดน โดยขณะนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่ำงกำรประชุมคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำร่ำง 
ค ำแปลอนสุัญญำให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ ครม. เพื่อเตรียมกำรให้สัตยำบันต่อไป  

 รัฐบำลพยำยำมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มแรงงำนท ำงำนในบ้ำน (domestic worker) 
และแรงงำนนอกระบบ (informal sector) โดยได้ออกกฎกระทรวงแรงงำน ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 
2555) เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงำนรับใช้ในบ้ำนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน เช่น 
สิทธิในกำรหยุดพักผ่อน สิทธิลำป่วยโดยได้รับค่ำจ้ำง และค่ำล่วงเวลำส ำหรับกำรท ำงำนใน
วันหยุด นอกจำกนี้ ยังได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ (พ.ศ. 
2555-2559) ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรขยำยขอบเขตกำรคุ้มครองและสร้ำงหลักประกัน
ทำงสังคม และกำรพัฒนำสมรรถนะแรงงำนเพื่อขยำยโอกำสกำรมีงำนท ำ และจัดต้ัง
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คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบแห่งชำติ เมื่อปี 2555 เพื่อก ำหนดนโยบำย 
ตลอดจนก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ควำมท้ำทำยประกำรหนึ่ง คือ กำรขำดควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในกลุ่มนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดสิทธิและกำรเอำรัดเอำเปรียบ 
ซึ่งที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้พยำยำมแก้ปัญหำด้วยกำรจัดท ำคู่มือควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรป้องกัน
กำรค้ำมนุษย์ กำรจดทะเบียนแรงงำน กำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
(ในบำงประเด็น ได้จัดท ำค ำแปลคู่มือใน 3 ภำษำ ส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวจำกเมียนมำ ลำว 
และกัมพูชำด้วย) ตลอดจนจัดกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องสิทธิแรงงำน เช่น กำรใช้
แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย และสิทธิในกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง 

สิทธิด้านสุขภาพ  
 รัฐบำลด ำเนินนโยบำยประกันสุขภำพให้แก่ประชำชนไทยทุกคน (ทั้งระบบสวัสดิกำรรักษำ 

พยำบำลของข้ำรำชกำร ระบบประกันสุขภำพของแรงงำนในระบบ และหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ) โดยหลักประกันดังกล่ำวได้ช่วยคุ้มครองดูแลสุขภำพ ในด้ำนกำรรักษำโรค  
กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ อีกทั้งป้องกันครัวเรือนไม่ให้
ล้มละลำยจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ 

 กระทรวงสำธำรณสุขได้พยำยำมแก้ปัญหำกรณีบุคคลที่อยู่อำศัยในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับ 
กำรรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคคลที่มีปัญหำสถำนะ
และบุตร/ผู้ติดตำม เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2558 ครม. ได้เห็นชอบกำรให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้น
พื้นฐำนด้ำนสำธำรณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหำสถำนะกว่ำ 2 แสนรำย นอกจำกนี้ กระทรวง
สำธำรณสุขยังอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของบุคคลที่มี
สถำนะและสิทธิที่ไร้หลักประกันสุขภำพอย่ำงครบวงจร เพื่อเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำระยะยำว  

 แรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้จดทะเบียนจะได้เข้ำสู่ระบบประกันสุขภำพ และเข้ำถึงบริกำรขั้นพื้นฐำน
ต่ำงๆ นอกจำกนี้ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 กระทรวงสำธำรณสุข ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ
องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน เพื่อพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขในกลุ่ม
แรงงำนต่ำงด้ำว ทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำย เพื่อเพิ่มโอกำสใน 
กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพขั้นพื้นฐำน และป้องกันโรคระบำด ในพื้นที่ติดชำยแดน 31 จังหวัด 

 นอกเหนือจำกควำมพยำยำมที่จะให้บริกำรภำยใต้ระบบประกันสุขภำพอย่ำงทั่วถึง รัฐบำล 
ยังมุ่งด ำเนินกำรเพื่อรับมือกับควำมท้ำทำยอ่ืนๆ อำทิ กำรส่งเสริมคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล  
ควำมแตกต่ำงของสิทธิประโยชน์ในแต่ละระบบประกันสุขภำพ และภำระด้ำนงบประมำณ  
เพื่อประกันควำมยั่งยืนของนโยบำยประกันสุขภำพ 

 รัฐบำลพยำยำมด ำเนินกำรเพื่อลดอัตรำกำรตำยของมำรดำและทำรกระหว่ำงคลอด โดยกระทรวง
สำธำรณสุขได้จัดท ำคู่มือเวชปฏิบัติมำรดำและทำรกส ำหรับโรงพยำบำลชุมชน และหลักสูตร
กำรคลอดมำตรฐำนและกำรดูแลทำรกแรกเกิดส ำหรับโรงพยำบำลชุมชน ตลอดจนจัดอบรม
แพทย์และพยำบำลห้องคลอดของโรงพยำบำลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรลด
อัตรำกำรเสียชีวิตของมำรดำให้เหลือ 15 ต่อแสนประชำกร (ปี 2557 อยู่ที่ 23.3 ต่อประชำกร
แสนประชำกร) และลดอัตรำกำรเสียชีวิตของทำรกแรกคลอดให้เหลือ 8 คน ต่อกำรเกิดมีชีพ 
1,000 คน  

 กระทรวงสำธำรณสุขได้พัฒนำชุดเรียนรู้สร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะชีวิตด้ำนอำหำร โภชนำกำร กำรออกก ำลังกำย 
และกำรดูแลสุขภำพทั่วไปที่เหมำะสมตำมวัย ซึ่งถือเป็นวิธีกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร
ในเด็กได้อย่ำงยั่งยืน 
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สิทธิด้านการศึกษา 
 ในแต่ละปี รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำคิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 20 ของ

งบประมำณแผ่นดิน รวมทั้งก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) และ
ด ำเนินกำรเพื่อให้ทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ทั้งในระบบ และกำรศึกษำ
นอกระบบและตำมอัธยำศัย ทั้งนี้ ไทยมีอัตรำนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนสุทธิ (net enrollment 
rate) อยู่ในระดับสูงกว่ำร้อยละ 85 มำโดยตลอด และอัตรำนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนรวม 
(gross enrolment rate) ซึ่งนับรวมเด็กทุกช่วงอำยุที่ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำ มีระดับสูง
ร้อยละ 100.4 ในปี 2557 

 พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้ขยำยกำรศึกษำภำคบังคับจำก 6 ปี เป็น  
9 ปี และประกำศให้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 12 ปี แก่เด็กทุกคนในประเทศโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้ำสู่กำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

 ในบำงพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพำะและใช้ภำษำมำกกว่ำหนึ่งภำษำ เช่น พื้นที่ของกลุ่มชำติพันธุ์ 
หรือพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รัฐบำลได้ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบสองภำษำ 
(เช่น ภำษำไทย-มลำยู และภำษำไทย-ภำษำท้องถิ่นอ่ืนๆ) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และ
กำรสื่อสำรระหว่ำงครูและนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภำพในกำรเรียนรู้
ของนักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดควำมภูมิใจในภำษำและวัฒนธรรมของตน ควบคู่กับ
กำรเข้ำใจวัฒนธรรมส่วนกลำงและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ดี โดยที่ไทยยังขำดแคลน
ครูที่มีควำมรู้ทั้งสองภำษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบสองภำษำจึงยังมีปัจจัยท้ำทำยท่ีต้อง
พัฒนำเพื่อให้สำมำรถท ำได้อย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมมำกขึ้น 

 ไทยยังคงมีควำมท้ำทำยในเรื่องคุณภำพของกำรศึกษำ และควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นภำรกิจส ำคัญ โดยเร่ง
แกไ้ขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะในสำขำ
ที่มีควำมขำดแคลน รวมทั้งเร่งปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ โดยเน้นกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรขยำยผลโครงกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
เพื่อเป็นกำรกระจำยโอกำสให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล 

3.2 สิทธิของกลุ่มเฉพาะ 
 รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อคุ้มครองประชำชนที่อยู่ในสถำนกำรณ์

เปรำะบำง เช่น กำรจัดต้ังศูนย์ OSCC ช่วยเหลือสังคม และบริกำรสำยด่วน เมื่อปี 2556 
เพื่อให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงทีในกรณีที่ประชำชนประสบปัญหำ เช่น กำรค้ำมนุษย์  
กำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร และกำรต้ังครรภ์ 
ไม่พร้อม นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรจัดต้ังศูนย์พึ่งได้ในโรงพยำบำลชุมชน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ 
ในลักษณะเดียวกัน 

เด็ก 
 แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ฉบับล่ำสุด (พ.ศ. 2555-2559) ได้ถูกจัดท ำขึ้นโดยรวม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิเด็ก และก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก 4 ประกำร ได้แก่  
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรด ำรงชีวิตของเด็กและเยำวชน กำรคุ้มครองและพัฒนำเด็กที่ต้องกำร
กำรคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ กำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำย
ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน และกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรคุ้มครอง
และพัฒนำเด็กและเยำวชน 

 ขณะนี้ เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยสำมำรถจดทะเบียนเกิดและได้รับสิทธิอ่ืนๆ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 7 ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก นอกจำกน้ี รัฐบำลอยู่ระหว่ำง กำรพิจำรณำ
ควำมเป็นไปได้ที่จะแก้ไข พ.ร.บ. กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2551และ พ.ร.บ. สัญชำติ พ.ศ. 2551 
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รวมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจดทะเบียนเกิดและกำรบริกำรด้ำนเอกสำร ซึ่งรวมถึง
กำรจดทะเบียนเกิดล่ำช้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรไร้สถำนะ 

 เมื่อเดือนมีนำคม 2558 ครม. มีมติเห็นชอบโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
รำยละ 400 บำท ต่อเดือน ในช่วงขวบปีแรก โดยจ่ำยให้แกบ่ิดำหรือมำรดำสัญชำติไทย หรือ
ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวที่ยำกจน โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรคุ้มครอง
ทำงสังคมและสวัสดิกำรขั้นพื้นฐำนและแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูเด็กให้ได้รับ 
กำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพ และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต ทั้งนี้ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่ำงผลักดันโครงกำรดังกล่ำวให้
เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่สนับสนุนเด็กแรกเกิดถึงอำยุ 3 ขวบ เป็นอย่ำงน้อย  

 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. 2558 
หรือ พ.ร.บ. อุ้มบุญ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหำกำรอุ้มบุญเพื่อกำรค้ำ และปัญหำกำรค้ำเด็ก รวมทั้งเพิ่มควำมคุ้มครองต่อแม่และเด็ก 

 กฎหมำยหลำยฉบับได้ห้ำมกำรลงโทษเด็กด้วยกำรตีหรือใช้ควำมรุนแรง อำทิ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มำตรำ 26 ซึ่งห้ำมกำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำอันเป็นกำรทำรุณกรรมต่อร่ำงกำย
หรือจิตใจของเด็ก และประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1567 ซึ่งอนุญำตให้ผู้ใช้อ ำนำจ
ปกครองท ำโทษบุตรได้เพียงตำมสมควรเพื่อว่ำกล่ำวสั่งสอน และกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
กำรลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ซึ่งห้ำมกำรลงโทษด้วยวิธีรุนแรง อย่ำงไรก็ดี รัฐบำล
ตระหนักดีว่ำยังคงมีกำรลงโทษด้วยกำรตีเด็ก ซึ่งจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่อง
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและสิทธิเด็กให้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมทั้งด ำเนินมำตรกำรเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกระหว่ำงครูและนักเรียน ส่งเสริมแนวทำงกำรสร้ำงวินัยเชิงบวก รวมทั้ง
สร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้และมีพัฒนำกำรทั้งที่บ้ำนและที่โรงเรียน  

 กระทรวงยุติธรรมยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเพื่อผลักดันกำรปรับอำยุขั้นต่ ำของกำรรับผิดทำง
อำญำจำก 10 ปี เป็น 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรสิทธิเด็ก 

 ควำมรุนแรงต่อเด็กยังคงเป็นปัญหำท่ีส ำคัญ รัฐบำลได้พยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
ด้วยกำรประกำศใช้นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อ
เด็กและเยำวชน (พ.ศ. 2558-2564) เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ โดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้เริ่มเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้แก่หน่วยงำนระดับจังหวัด และฝึกอบรมครูแกนน ำและผู้ปกครอง นอกจำกนี้ ไทยยังมี
บทบำทน ำในกำรผลักดันแผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคอำเซียนว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อเด็ก 
ซึ่งได้รับกำรรับรองในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558  

 รัฐบำลได้เพิ่มควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้แรงงำนเด็กซึ่งได้แสดงผลลัพธ์อย่ำง
เป็นรูปธรรมตำมล ำดับ โดยเมื่อปี 2556 คณะกรรมกำรระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้แรงงำนเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ำยxiiiได้ประกำศประเภทงำนอันตรำยส ำหรับแรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย
ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำ ILO ฉบับที่ 182 นอกจำกนี้ 
รัฐบำลยังได้ปรับปรุงกฎหมำยเพื่อเพิ่มอำยุขั้นต่ ำของแรงงำนภำคเกษตร (จำก 13 ปี เป็น 15 ปี) 
และแรงงำนในเรือประมง (จำก 16 ปี เป็น 18 ปี) เมื่อเดือนธันวำคม 2557 อีกทั้งยังได้ด ำเนินกำร
เชิงรุกร่วมกับทุกภำคส่วน โดยเฉพำะภำคเอกชนกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำตำลและเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อย ไม่ให้ใช้แรงงำนเด็กตลอดสำยกำรผลิต ในปี 2558 รวมทั้งจะเริ่มด ำเนินโครงกำร
ส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กท ำงำนในกิจกำรผลิตในสำขำที่ส ำคัญ ในช่วงปี 2559  

 ขณะนี้ กระทรวงแรงงำนอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้
แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย พ.ศ. 2558-2563 ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยปลอดจำก
กำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563”  
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 ควำมคืบหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรมข้ำงต้นได้ส่งผลให้กระทรวงแรงงำนของสหรัฐฯ ปรับประเทศไทย
ข้ึนมำเป็นเป็นระดับที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงส ำคัญ (Significant Advancement) ในควำมพยำยำม
ขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำย ในรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และกำรจัดกำร 
กำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบเลวร้ำยที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) 
ประจ ำปี ค.ศ. 2014 

สตรี 
 รัฐบำลได้จัดท ำแผนพัฒนำสตรี (พ.ศ. 2555-2559) โดยสอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน

ระหว่ำงประเทศ เช่น อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และ
ปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรปักกิ่งเพื่อควำมก้ำวหน้ำของสตรี เพื่อก ำหนดทิศทำงด้ำนนโยบำย
ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงพลังของสตรีในสังคม โดยแผน
ดังกล่ำวได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ 5 ประกำร ประกอบด้วย (1) กำรเสริมสร้ำงเจตคติและกำรยอมรับ
ด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย (2) กำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มโอกำสทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรีไทย (3) กำรพัฒนำสุขภำวะ คุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต 
(4) พัฒนำศักยภำพสตรีเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำร่วมทำงกำรเมือง กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
ในระดับต่ำงๆ และ (5) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 รัฐบำลได้จัดต้ังกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เมื่อปี 2555 เพื่อส่งเสริมโอกำสทำงเศรษฐกิจของสตรี 
โดยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกลุ่มสตรี นอกจำกนี้ กองทุนยังเป็นเครื่องมือส ำคัญใน
กำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำและทักษะในกำรบริหำรจัดกำรให้แก่สตรี ผ่ำนกำรริเริ่มและบริหำร
จัดกำรโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพสตรี  

 ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ ต้ังแต่ปี 2555 ครม. ได้อนุมัติให้
ข้ำรำชกำรชำยมีสิทธิลำไปช่วยเหลือภรรยำท่ีคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่เกิน  
15 วันท ำกำร นอกจำกน้ี กระทรวงแรงงำนยังได้ขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนให้สิทธิ 
ในลักษณะเดียวกัน 

 ไทยให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรด ำเนินกำรเพื่อขจัดควำมรุนแรงต่อสตรี นอกเหนือจำก 
กำรประกำศ ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 รัฐบำล 
ยังได้ออกมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสตรี ด้วยกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 397 
ให้โทษครอบคลุมถึงกำรกระท ำอันมีลักษณะส่อไปในทำงที่จะล่วงเกินทำงเพศ ทั้งในที่สำธำรณะ
และที่รโหฐำน (มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2558) และมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม.  
เมื่อเดือนมิถุนำยน 2558) 

 ไทยได้ร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรรับรองปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรง
ต่อสตรีและกำรขจัดควำมรุนแรงต่อเด็ก เมื่อเดือนตุลำคม 2556 นอกจำกนี้ ไทยยังเป็น
ประเทศน ำในกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรภูมิภำคอำเซียนว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อสตรี 
ซึ่งได้รับกำรรับรองในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558  

 ในกรอบสหประชำชำติ ไทยมีบทบำทส ำคัญในกำรผลักดันประเด็นเรื่องกำรส่งเสริมประเด็น
เพศภำวะในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรับมือกับปัญหำกำรสังหำรสตรีและเด็กในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ซึ่งรวมถึงสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง รวมทั้งได้ร่วมกับโครเอเชียเสนอข้อมติเรื่อง Taking action 
against gender-related killings of women and girls ซึ่งได้รับกำรรับรองโดยฉันทำมติจำก 
ที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรม
ทำงอำญำ (CCPCJ) เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชำชำติ (ECOSOC) เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมกำร 3 สมัชชำ
สหประชำชำติ สมัยที่ 70 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 ตำมล ำดับ 
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 รัฐบำลยังได้พยำยำมขับเคลื่อนข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจ ำและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดที่เป็นหญิง หรือข้อก ำหนดกรุงเทพ 
เพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสตรี ด้วยกำรเสริมสร้ำงกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำรเฉพำะ
ของสตรีในกระบวนกำรยุติธรรม นอกจำกน้ี ยังได้มีกำรจัดต้ังสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) เมื่อปี 2554 และมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
กรุงเทพ ผ่ำนกำรศึกษำ วิจัยและโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพต่ำงๆ นอกจำกนี้ TIJ ยังได้ร่วมกับ 
กรมรำชทัณฑ์ ริเริ่มโครงกำรน ำร่องของเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 

 รัฐบำลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีอัตรำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
ด้วยกำรก ำหนดให้กำรเรียนกำรสอนวิชำเพศศึกษำและทักษะชีวิตเป็นวิชำบังคับในโรงเรียน 
รวมทั้งได้จัดต้ังเครือข่ำยครูและสมำชิกชุมชนเพื่อให้เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียน 
นอกจำกนี้ กระทรวงสำธำรณสุขยังได้จัดต้ังคลินิกส ำหรับวัยรุ่นทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมเรื่อง
เพศศึกษำ กำรดูแลสุขภำพ และกำรคุมก ำเนิด 

 เมื่อเดือนธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ได้มีมติ
เห็นชอบกำรด ำเนินกำรตำม 1 เป้ำหมำย 1 แผนยุทธศำสตร์เพื่อลดปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
(One Goal, One Plan) โดยต้ังเป้ำลดกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่นลงร้อยละ 50 ภำยในปี 2567  
(โดยเทียบกับปี 2556) นอกจำกนี้ เมื่อเดือนกันยำยน 2558 ครม. ได้เห็นชอบร่ำง พ.ร.บ. กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ... ซึ่งได้ยกร่ำงโดยสอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วย 
สิทธิเด็ก อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำร และแผนปฏิบัติกำรจำกกำรประชุมระหว่ำงประเทศเรื่องประชำกรและกำรพัฒนำ 
(International Conference on Population and Development – ICPD) โดยก ำหนดมำตรกำร
ในกำรแก้ปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกำรเรียน
กำรสอนเรื่องเพศศึกษำกำรให้บริกำรเรื่องสิทธิทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ และกำรส่งเสริม
ให้นักเรียนที่ต้ังครรภ์ได้เรียนหนังสือ 

 ในช่วงที่ผ่ำนมำ ไทยได้ด ำเนินมำตรกำรหลำยประกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสตรี
ในทำงกำรเมือง โดยผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และ
เครือข่ำยสตรี ในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจนทักษะ 
ที่เกี่ยวข้องให้แก่สตรี เรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมส ำคัญของ 
กำรมีส่วนร่วมของสตรีในทำงกำรเมืองและกำรบริหำร นอกจำกนี้ ยังได้จัดกำรฝึกอบรม 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของผู้สมัครรับเลือกต้ังที่เป็นสตรีก่อนกำรเลือกต้ังในระดับท้องถิ่น 

 แม้ว่ำรัฐบำลจะได้มีนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ แต่รัฐบำลตระหนักดีว่ำจะต้องด ำเนินกำรเพิ่มเติม
เพื่อลดช่องว่ำงที่เหลือในกำรบรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ โดยรัฐบำลให้ควำมส ำคัญ
ล ำดับต้นกับประเด็นต่อไปนี้ (1) กำรจัดท ำหลักสูตรบทบำทหญิงชำยเพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับบทบำทระหว่ำงเพศในสังคมต้ังแต่ยังเด็ก (2) กำรจัดเก็บข้อมูลโดยจ ำแนกเพศ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ นโยบำย หรือปัญหำต่ำงๆ อย่ำงมีมุมมองมิติหญิงชำย 
และติดตำมกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศในด้ำนต่ำงๆ และ (3) กำรจัดท ำ
งบประมำณที่ค ำนึงถึงมิติหญิงชำยในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณ 
เอื้อประโยชน์ต่อกำรบรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศและกำรเสริมพลังสตรี 

ผู้สูงอายุ 
 เมื่อปี 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ประมำณกำรณ์

ว่ำ ไทยมีประชำกรผู้สูงอำยุประมำณ 10 ล้ำนคน หรือประมำณร้อยละ 15 ของประชำกร 
ทั้งประเทศ ซึ่งสถิตดังกล่ำวได้แสดงว่ำประเทศไทยได้เข้ำสู่ควำมเป็นสังคมผู้สูงอำยุมำกว่ำ
ทศวรรษแล้ว (เมื่อปี 2548 ไทยมีประชำกรผู้สูงอำยุประมำณร้อยละ 10.5 ของประชำกร 
ทั่วประเทศ)  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87
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 นโยบำยของรัฐบำลด้ำนผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-
2564) ซึ่งได้จัดท ำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศมำดริดว่ำด้วยเรื่อง
ผู้สูงอำยุ ค.ศ. 2002 และ พ.ร.บ. ผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอำยุ 

 กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เป็นนโยบำยที่สร้ำงหลักประกันรำยได้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 
ที่มีอำยุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป อย่ำงถ้วนหน้ำ (ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับบ ำนำญของรำชกำร) ในอัตรำ 
600 บำท ส ำหรับประชำกรอำยุ 60-69 ปี 700 บำท ส ำหรับ 70-79 ปี 800 บำท ส ำหรับ  
80-89 ปี และ 1,000 บำท ส ำหรับประชำกรที่มีอำยุ 90 ปีขึ้นไป 

 นอกจำกนี้ รัฐบำลได้ริเริ่มกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ให้แก่คนไทยทุกคน เพื่อให้มี 
เงินบ ำนำญส ำหรับใช้จ่ำยในวัยเกษียณ ด้วยกำรจัดต้ัง “กองทุนกำรออมแห่งชำติ” เมื่อเดือน
สิงหำคม 2558 เพื่อขยำยโอกำสให้คนไทยทุกคนที่อำยุระหว่ำง 15-59 ปี สมัครเข้ำเป็นสมำชิก
โดยกำรจ่ำยเงินสะสมและรัฐบำลร่วมจ่ำยเงินสมทบให้เป็นรำยเดือน เพื่อรับเงินบ ำนำญเป็น
รำยเดือนเพื่อกำรด ำรงชีพเมื่ออำยุ 60 ปีขึ้นไปจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งนี้ กลุ่มเป้ำหมำยหลักของ
โครงกำร คือ ประชำกรภำคแรงงำน และผู้ประกอบอำชีพอิสระ ซึ่งไม่อยู่ในกองทุนอ่ืนที่ได้รับ
เงินสมทบจำกรัฐหรือนำยจ้ำง และไม่อยู่ในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญภำครัฐหรือเอกชน โดยขณะนี้
มีผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกเป็นจ ำนวนเกือบ 4 แสนคน  

 นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ช่วยส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขให้กับประชำชน
ไทยทุกคนซึ่งรวมถึงประชำกรผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ กระทรวงสำธำรณสุขได้เน้นกำรด ำเนินกำรส ำหรับ
ผู้สูงอำยุหลำยประกำร อำทิ กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน กำรจัดคลินิกผู้สูงอำยุ กำรป้องกันโรค  
กำรพัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรมีส่วนร่วมในสังคม 

 เมื่อปี 2556 รัฐบำล โดยควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ำยผู้สูงอำยุ  
ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนำและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุในทุกอ ำเภอ รวมทั้งได้ร่วมมือในกำรซ่อมแซม
ที่อยู่อำศัยและสถำนที่สำธำรณะที่ปลอดภัยส ำหรับผู้สูงอำยุด้วยกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่อง 
“กำรออกแบบเพื่อทุกคน” (Universal Design) ต่อสำธำรณะ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำร
ในชุมชนต่ำงๆ 

 ควำมส ำเร็จของแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ระยะ 20 ปี ขึ้นอยู่กับกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำง
ใกล้ชิด ซึ่งก ำหนดไว้ทุก 5 ปี เพื่อช่วยติดตำมควำมก้ำวหน้ำและระบุควำมท้ำทำยที่ยังเหลืออยู่
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ กำรประเมินผลครั้งต่อไป จะมีขึ้นในปี 2560  

 นอกจำกนี้ โดยที่ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ รัฐบำลจ ำเป็นจะต้องเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรที่ให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ เช่น ผู้ดูแล และเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ เตรียมกำรด้ำน
งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่จะเพิ่มสูงขึ้น อำทิ โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ รวมทั้งเตรียมรับมือกับปัญหำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรขำดแคลน
แรงงำน 

คนพิการ 
 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นกลไกหลักทำงกฎหมำย 

ในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรส ำหรับทุกหน่วยงำน นอกจำกนี้  
เมื่อปี 2556 ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. โดยเพิ่มมำตรกำรเพื่อรับรองกำรเข้ำถึง กำรเพิ่ม
สวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือแก่คนพิกำร กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรในระดับชุมชน 
รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรคนพิกำร 

 นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรประกำศใช้แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2555-2559) เพื่อเป็นกรอบในกำรด ำเนินนโยบำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงอิสระและมีควำมสุขในสังคม โดยสำมำรถเข้ำถึงสิทธิอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียม 
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นอกจำกนี้ แผนดังกล่ำวยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคนพิกำร ครอบครัว และ
องค์กรคนพิกำร รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงสังคมที่ไร้สิ่งกีดขวำง 

 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 ครม. ได้เห็นชอบมำตรกำรผลักดันกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ให้คนพิกำรให้เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยได้ก ำหนดให้อำคำรสำธำรณะจัดสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนส ำหรับคนพิกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ประเภท ได้แก่ ทำงลำด ห้องน้ ำ ที่จอดรถ 
ป้ำยและสัญลักษณ์ และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร นอกจำกนี้ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 
2557 ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิกำร จำกเดือนละ 500 บำท เป็น 800 บำท (หรือปรับเพิ่มร้อยละ 
60) และต้ังแต่เดือนธันวำคม 2558 ได้มีกำรปรับเพิ่มกำรสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรประกอบ
อำชีพอิสระของคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร จำกคนละไม่เกิน 40,000 บำท เป็น 60,000 บำท 
(หรือปรับเพิ่มร้อยละ 50)  

 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขกฎหมำยหรือกำรปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิคนพิกำร ดังตัวอย่ำงเช่น กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ปรับปรุง
เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ได้เพิ่มข้อบทที่อนุญำตกำรผลิตซ้ ำหรือดัดแปลงงำนที่มีลิขสิทธิ์เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่คนพิกำร โดยกำรกระท ำดังกล่ำวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรค้ำ  

 ตัวอย่ำงอื่นๆ ได้แก่ (1) ค ำพิพำกษำของศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนมิถุนำยน 2555 ซึ่งตัดสินว่ำ 
กำรตัดสิทธิกำรสมัครเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรของผู้พิกำร ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร และ (2) ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดเมื่อเดือนมกรำคม 
2558 ซึ่งสั่งให้กรุงเทพมหำนครและ BTS ติดต้ังลิฟท์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ ส ำหรับ 
คนพิกำรในสถำนีรถไฟฟ้ำทุกแห่งเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงคมนำคมขนส่งสำธำรณะ 

 รัฐบำลยังคงด ำเนินมำตรกำรเพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำนของคนพิกำร เช่น กฎกระทรวงก ำหนด
จ ำนวนคนพิกำรท่ีจะต้องรับเข้ำท ำงำน พ.ศ. 2554 นอกจำกน้ี กองทุนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร ซึ่งเงินส่วนหนึ่งได้มำจำกผู้ประกอบกำรที่จ้ำงงำนคนพิกำรไม่ถึงอัตรำที่ก ำหนด 
(1 คน ต่อพนักงำน 100 คน) ได้มีส่วนส ำคัญในกำรเพิ่มโอกำสกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมศักยภำพ
คนพิกำร เช่น กำรให้กู้เงินส ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นคนพิกำร และกำรสนับสนุนองค์กรที่
ด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพคนพิกำร 

 รัฐบำลได้พยำยำมแก้ปัญหำกำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรด้วยกำรส่งเสริมทัศนคติที่ดีในสังคม
และชุมชน เช่น กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมพิกำร
และขจัดกำรมีอคติและตรำบำปต่อคนพิกำร และกำรมอบรำงวัลคนพิกำรซึ่งมีผลงำนดีเด่น
สำขำต่ำงๆ  

กลุ่มชาติพันธุ์ 
 กลุ่มชำติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศไทยได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย โดยปรำศจำก 

กำรเลือกปฏิบัติ และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ ซึ่งรวมถึงกำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล  
และโอกำสในกำรท ำงำน 

 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำ 
กลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อเป็นกลไกในกำรพัฒนำให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนกลุ่มนี้ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำถึงสิทธิในที่ดินท ำกิน กำรได้รับสถำนะบุคคลทำง
กฎหมำย รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมสมดุลและมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตโดยสำมำรถรับมือกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้  

 กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษำธิกำรมีมำตรกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ 
(เช่น กำรขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมในสำขำต่ำงๆ กำรส่งเสริมภูมิปัญญำ
กลุ่มชำติพันธุ์ กำรส่งเสริมพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ท้องถิ่น) และกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบสองภำษำ ตำมล ำดับ 
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 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งแก้ปัญหำสถำนะของบุคคลผ่ำนกำรจดทะเบียนเกิด กำรจัดท ำ 
สัมมะโนประชำกร กำรผลิตบัตรประจ ำตัว และกำรพิจำรณำให้สถำนะบุคคลแก่กลุ่มชำติพันธุ์
หลำกกลุ่มตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงสิทธิ 
ขั้นพื้นฐำนและสวัสดิกำรสังคมได้อย่ำงทั่วถึง 

ผู้หนีภัยการสู้รบและผู้แสวงหาที่พักพิง 
 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนะ

ประเทศทำงผ่ำนและประเทศปลำยทำง 
 แม้ว่ำไทยจะไม่ได้เป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 แต่ไทยมีควำมมุ่งมั่น

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม โดยเฉพำะแก่บุคคลกลุ่มอ่อนไหว โดยไทยได้ให้ที่พักพิง
แก่ผู้หนีภัยกำรสู้รบและผู้ลี้ภัยจำกประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคอินโดจีนในช่วงทศวรรษปี  
ค.ศ. 1970 นอกจำกนี้ ไทยยังให้กำรดูแลกลุ่มผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำเป็นเวลำเกือบ 4 ทศวรรษ 
ที่ผ่ำนมำ ปัจจุบันยังคงมีผู้หนีภัยกำรสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วครำวประมำณ 110,000 คน 
นอกจำกนี้ ไทยยังได้ให้ควำมคุ้มครองผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติทำงทะเลจำกรัฐยะไข่ 
และบังกลำเทศ รวมทั้งผู้แสวงหำที่พักพิงในเมืองซึ่งเป็นบุคคลในควำมห่วงใย (Persons of 
Concern) ของ UNHCR อีกกว่ำ 9,000 คน 

 ส ำหรับผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ โดยที่สถำนกำรณ์กระบวนกำรปรองดองในเมียนมำ 
มีพัฒนำกำรทำงบวกตำมล ำดับ ท ำให้ผู้หนีภัยฯ มีควำมหวงัและควำมมัน่ใจมำกขึ้นในกำรเดินทำง
กลับสูม่ำตุภูมิอย่ำงปลอดภัย รัฐบำลจึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ใน
กำรเดินทำงกลับของผู้หนีภัยฯ อำทิ กำรฝึกอบรมด้ำนกำรเกษตร กำรฝึกอบรมเรื่องกำรท ำลำย
ทุ่นระเบิดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของเมียนมำ รวมทั้งได้ร่วมมือกับ UNHCR ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ฐำนข้อมูลผู้หนีภัยฯ ทั้งหมดในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ ทั้งนี้ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ
กำรเดินทำงกลับสู่มำตุภูมิโดยสมัครใจ อย่ำงปลอดภัย มีศักด์ิศรี และยั่งยืน  

 ไทยยังให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำเพื่อพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน
โดยเฉพำะในรัฐยะไข่ โดยไทยได้มอบเงินช่วยเหลือแก่รัฐบำลเมียนมำส ำหรับกำรก่อสร้ำงพื้นที่
พักพิงส ำหรับผู้พลัดถ่ินภำยในประเทศ รวมทั้งด ำเนินโครงกำรควำมช่วยเหลือสนับสนุน 
กำรสร้ำงอำชีพเกษตรกรรม และมอบปัจจัยกำรเกษตรให้แก่ประชำชน 

 ต้ังแต่ต้นปี 2556 ไทยได้ช่วยเหลือผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติทำงทะเลจำกรัฐยะไข่และ
บังกลำเทศเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งไทยมีนโยบำยเน้นกำรดูแลเป็นกำรชั่วครำวระหว่ำงกำรหำทำงออก 
นอกจำกนี้ ไทยยังได้พยำยำมปรำบปรำมขบวนกำรที่ลักลอบขนคนและขบวนกำรค้ำมนุษย์ 
ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติฯ อย่ำงจริงจัง  

 โดยที่ปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติทำงทะเลมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยประเทศ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศจึงได้จัดกำรประชุมว่ำด้วยกำรโยกย้ำยถ่ินฐำนแบบไม่ปกติใน
มหำสมุทรอินเดีย 2 ครั้ง (เดือนพฤษภำคม และเดือนธันวำคม 2558) เพื่อให้ประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ร่วมกันในระยะต่ำงๆ อย่ำงครอบคลุม ต้ังแต่ประเทศต้นทำง ทำงผ่ำน และปลำยทำง เพื่อให้
เกิดผลอย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของกำรแบ่งเบำภำระระหว่ำงประเทศ 

 ไทยยังคงประสบควำมท้ำทำยในเรื่องกำรดูแลกลุ่มผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติที่อยู่เป็นระยะ 
เวลำยำว เนื่องจำกกำรพิจำรณำสถำนะผู้ลี้ภัยของ UNHCR และกระบวนกำรรับไปต้ังถิ่นฐำน 
(resettlement) ในประเทศที่สำม ใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงยำวนำน โดยปัจจุบัน ไทยได้พยำยำม
ขยำยพื้นที่ห้องกักและพัฒนำสภำพควำมเป็นอยู่และสวัสดิกำรของผู้ต้องกัก ผ่ำนควำมร่วมมือ
กับองค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งอนุญำตให้ประกันตัว
จนกว่ำจะได้ไปต้ังถิ่นฐำนหรือเดินทำงกลับประเทศ (ส ำหรับกลุ่มผู้แสวงหำที่พักพิงในเมือง 
บำงกรณี)  
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 ไทยยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำรูปแบบและระบบของประเทศต่ำงๆ ในกำรคัดกรองผู้ที่ควรได้รับ
ควำมคุ้มครองอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหวังว่ำจะสำมำรถหำระบบที่สำมำรถปรับใช้กับไทย
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

3.3 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม 

 รัฐบำลเคำรพเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกในฐำนะที่เป็นพื้นฐำน 
ที่ส ำคัญของสังคมประชำธิปไตย อย่ำงไรก็ดี กำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ 
กำรแสดงออกจะต้องเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ และไม่ล่วงเกินหรือดูหมิ่นระบบควำมเชื่ออ่ืน  
ไม่ว่ำจะเป็นศำสนำหรือสถำบันใดๆ รวมทั้งควรใช้ในบริบทที่เหมำะสม ทั้งเวลำ สถำนที่  
และวิธีกำร โดยไม่กระทบต่อควำมสงบสุขและควำมปลอดภัยของสังคมโดยรวม  

 รัฐบำลได้เปิดช่องทำงและเวทีเพื่อหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นเรื่องกำรปฏิรูปประเทศ และ
กำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับถำวรจำกทุกภำคส่วนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

 สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นที่เคำรพเทิดทูนอย่ำงสูง และถือเป็นเสำหลักแห่งควำมมั่นคงของ
ประเทศ กฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมำยอำญำ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมคุ้มครองต่อสิทธิส่วนพระองค์และชื่อเสียงของพระมหำกษัตริย์  
พระรำชินี รัชทำยำท หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน ในลักษณะเดียวกับที่กฎหมำยหมิ่นประมำท 
ให้ควำมคุ้มครองต่อบุคคลทั่วไป กฎหมำยดังกล่ำวไม่ได้มุ่งจ ำกัดสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
ในด้ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออก หรือลิดรอนสิทธิเสรีภำพด้ำนวิชำกำร ทั้งนี้  
กำรพิจำรณำคดีที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงระมัดระวัง โดยตระหนักถึงควำมละเอียดอ่อน อีกทั้ง
ยังเปิดให้มีช่องทำงขอพระรำชทำนอภัยโทษได้ในภำยหลังด้วย 

 เมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 ไทยได้ประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ 
กำรชุมนุมสำธำรณะเป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อควำมปลอดภัยของ
สำธำรณะ สุขอนำมัยหรือควำมสะดวกของประชำชน และเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนสิทธิและ
เสรีภำพของผู้อื่น  

การอ านวยความยุติธรรม 
 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม และได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เช่น  

กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ยำกไร้ในด้ำนต่ำงๆ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย (เช่น กำรให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย และกำรช่วยเหลือทำงอรรถคดี) โดยส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  

 รัฐบำลยังได้พยำยำมขยำยกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในด้ำนต่ำงๆ  
ใหค้รอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนชำติ เช่น กำรพัฒนำระบบล่ำมส ำหรับผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย 
และจ ำเลย ในชั้นสอบสวน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรยุติธรรมที่มีควำมส ำคัญต่อ
กำรพิจำรณำอรรถคดี นอกเหนือจำกควำมช่วยเหลือที่สนับสนุนโดยภำคประชำสังคม 

 ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิในกำรได้รับเงินเยียวยำจำกรัฐ กระทรวงยุติธรรม
อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข พ.ร.บ. ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย 
ในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 โดยได้เสนอให้เพิ่มเติมฐำนควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ เพื่อเยียวยำ
ผู้เสียหำย ซึ่งในชั้นนี้ ร่ำง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม. และอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  

 เมื่อปี 2557 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้จัดต้ังศูนย์เยียวยำเหยื่ออำชญำกรรม เพื่อเป็นหน่วยงำน 
เชิงรุกที่จะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือเหยื่อในกรณีส ำคัญเร่งด่วน และจัดโครงกำรเพื่อประชำสมัพันธ์
สิทธิของประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ นอกจำกน้ี กรมคุ้มครองสิทธิฯ ยังได้
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จัดต้ังจุดให้บริกำรประชำชน เพื่อรับค ำขอค่ำตอบแทนฯ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่
ประชำชน ณ สถำนีต ำรวจภูธรเมือง 76 แห่งทั่วประเทศ  

 แม้ว่ำรัฐบำลมีควำมจ ำเป็นต้องน ำกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคงมำบังคับใช้ในบำงพื้นที่ของ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  อย่ำงไรก็ดี กำรใช้กฎหมำยดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงระมัดระวังมิให้
น ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นระยะ ทั้งนี้ มีกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ที่ตัดสินใจผิดเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรก่อเหตุแต่กลับใจและให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำลสำมำรถ
คืนกลับสู่สังคมได้ 

 รัฐบำลได้น้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มำปรับใช้ให้เข้ำกับวิถีชีวิต
ของประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน 
กำรปกป้องรักษำชุมชนของตน ทั้งนี้ รัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเป็นหนึ่งใน
ยุทธศำสตร์หลักของกำรแกไ้ขปัญหำ โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมในพื้นที่ให้เสมอภำค โปร่งใส ตรวจสอบได้ เร่งรัดค้นหำควำมจริงในคดีหรือเหตุกำรณ์
ที่เป็นข้อสงสัย รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ เพื่อเร่ง
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ   

 ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้จัดต้ังศูนย์อ ำนวยควำมเป็นธรรมภำคประชำชน
ในระดับต ำบล (Keadilan Center) เพื่อรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจนประสำนขอควำมช่วยเหลือเยียวยำให้แก่
ประชำชน รวมทั้งได้จัดต้ังสำยด่วน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรร้องทุกข์ของประชำชน  

 นอกจำกนี้ กำรต่อต้ำนปัญหำกำรทุจริตยังเป็นวำระหลักของรัฐบำลและเป็นหนึ่งใน 11 สำขำ
ส ำคัญที่ฝ่ำยนิติบัญญัติมุ่งผลักดันในกำรปฏิรูปประเทศ โดยนอกเหนือจำกกำรเข้ำเป็นภำคี
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อปี 2554 ไทยยังได้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยเพื่ออนุวัติกำรตำมอนุสัญญำดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 

กระบวนการยุติธรรม 
 กรมรำชทัณฑ์ได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ. รำชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ทั้งฉบับ โดยมีหลักกำรเพื่อปฏิรูป

ระบบรำชทัณฑ์ของประเทศให้สอดคล้องกับมำตรฐำนและข้อบัญญัติระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับ
ผู้ต้องขังในด้ำนต่ำงๆ เช่น มำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชำชำติ 
(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners – SMR) มำตรฐำนขั้นต่ ำของ
สหประชำชำติ ส ำหรับมำตรกำรไม่ควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum Rules 
for Non-custodial Measures – The Tokyo Rules) โดยในชั้นนี้ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข  
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2558 สนช. ได้เหน็ชอบร่ำง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ ฉบับที่… พ.ศ. (ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตำมตัวผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วครำว หลักเกณฑ์กำรบังคับคดีผู้ประกัน และกำรอุทธรณ์ค ำสั่งศำล
ที่ไม่อนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำว) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องหำและจ ำเลยมีโอกำสได้รับ
กำรปล่อยตัวชั่วครำวมำกขึ้น โดยเป็นกำรลดปัญหำควำมแออัดของเรือนจ ำ อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่ยำกจนซึ่งไม่มีทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม นอกจำกนี้ เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรบังคับใช้
กฎหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนศำลยุติธรรมจะเริ่มต้ังศูนย์ในกำรติดต้ังเครื่องมือติดตำม และจะมี
กำรออกค ำแนะน ำประธำนศำลฎีกำเร็วๆ น้ี 

 กระทรวงสำธำรณสุขได้เริ่มทดลองปรับปรุงกำรเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลของนักโทษ  
ใน 5 จังหวัดน ำร่องxiv นอกจำกนี้ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) อยู่ระหว่ำง
ศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบประกันสุขภำพครอบคลุมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ ำ   
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 กระทรวงยุติธรรมยังได้เสนอหลักกำรร่ำง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน พ.ศ. ... 
ที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรระงับข้อพิพำทในทำงแพ่งและทำงอำญำ
เกี่ยวกับควำมผิดอันยอมควำมได้และควำมผิดลหุโทษโดยคนในชุมชนท ำหน้ำที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดจ ำนวนคดีที่ค่ังค้ำงและลดควำมแออัดของเรือนจ ำ ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบต่อ
หลักกำร พ.ร.บ. แล้ว โดยได้มอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขต ควำมเหมำะสม และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม โดยแจ้งควำมเห็น ครม. ต่อไป   

การห้ามการทรมาน และการบังคับสูญหาย 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอ ร่ำง พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทรมำนและกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย พ.ศ. ... เพื่อ ครม. พิจำรณำ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำว
จะเป็นกลไกในกำรอนุวัติอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ ที่ไทยเป็นภำคี และเพื่อให้สำมำรถให้
สัตยำบันอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดย
ถูกบังคับ ซึ่งไทยลงนำมไปเมื่อปี 2555 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกอบรมหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บังคับใช้
กฎหมำย เพื่อเผยแพร่หลักกำรและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอนุสัญญำต่อต้ำน
กำรทรมำนฯ รวมทั้งเพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้เจ้ำหน้ำที่ละเมิดข้อบทในอนุสัญญำดังกล่ำว  

 กรมรำชทัณฑ์ได้ศึกษำข้อกฎหมำยและควำมเป็นไปได้ในกำรผ่อนปรนกำรใช้เครื่องพันธนำกำร
กับผู้ต้องขัง และได้เริ่มด ำเนินโครงกำรน ำร่องที่เรือนจ ำกลำงบำงขวำง โดยได้ทดลองถอดตรวน
ให้กับผู้ต้องขังที่จ ำตรวนทั้งหมด โดยไม่พิจำรณำถึงควำมผิดหรือก ำหนดโทษที่ได้รับ ต้ังแต่วันที่ 
23 มกรำคม 2556 ยกเว้นแต่กรณีผู้ต้องขังมีพฤติกำรณ์ตำม ม. 14 ของ พ.ร.บ. รำชทัณฑ์  
พ.ศ. 2479 (เช่น อำจท ำอันตรำยต่อชีวิตหรือร่ำงกำยของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่
น่ำจะพยำยำมหลบหนีกำรควบคุม เป็นต้น) ซึ่งกรมรำชทัณฑ์จะได้ขยำยแนวนโยบำยนี้ไปยัง
เรือนจ ำและทัณฑสถำนทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป 

3.4 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม 
 ระยะท่ี 1 พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มีส่วนช่วยผนวกสิทธิมนุษยชนศึกษำไว้ใน

ระบบกำรศึกษำในโรงเรียนผ่ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องระบอบกำรเมือง ประชำธิปไตย 
รัฐบำล และรัฐธรรมนูญอันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ ควำมรับผิดชอบ กำรเคำรพ
หลักนิติธรรม และศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ นอกจำกน้ี วิธีกำรเรียนกำรสอนยังเป็นไปอย่ำง
สอดคล้องกับหลักกำรสิทธิมนุษยชนที่ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของบุคคลและวัฒนธรรม โดย
แสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ภำคประชำสังคม และองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 ระยะท่ี 2 สิทธิมนุษยชนศึกษำได้รับกำรส่งเสริมในกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย โดยมี 
กำรสอนวิชำสิทธิมนุษยชนเป็นวิชำเลือกและวิชำบังคับในคณะต่ำงๆ อำทิ นิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
ครุศำสตร์ เภสัชกรรม และในสถำบันรำชภัฏที่สอนอบรมครูอำจำรย์ โดยมีสำระเกี่ยวกับกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ หลักกำร ปรัชญำ พัฒนำกำร กลไกที่เกี่ยวข้องด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
ได้มีมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพำะด้ำนสิทธิมนุษยชน ในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท 
และปริญญำเอก นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนส ำนักงำนศำลยุติธรรม ยังให้
กำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ทหำร 
รำชทัณฑ์ รวมทั้งบุคลำกรฝ่ำยตุลำกำร โดยร่วมมือกับภำคประชำสังคม และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 ระยะท่ี 3 สื่อแขนงต่ำงๆ มีเสรีภำพในกำรน ำเสนอข่ำว ข้อมูล และข้อคิดเห็นต่ำงๆ ในประเทศไทย
โดยมีจรรณยำบรรณสื่อมวลชนที่พัฒนำขึ้นมำร่วมกันโดยองค์กรอิสระและสมำคมผู้สื่อข่ำว 
เป็นกรอบกว้ำงในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกน้ี หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กรมประชำสัมพันธ์และ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.) และสมำคมนักข่ำว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลไกก ำกับดูแลกันเอง  
ยังพัฒนำกฎและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลโดยเน้นกำรเคำรพ
หลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะกำรไม่เลือกปฏิบัติ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 รัฐบำลไทยตระหนักถึงสิ่งท้ำทำยโดยได้มุ่งพัฒนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำระดับโรงเรียน
ให้เข้ำใจง่ำยและน่ำสนใจมำกย่ิงขึ้น อีกทั้งขยำยกำรศึกษำเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับ
มหำวิทยำลัยให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเชิงลึก ซึ่งกำรผลักดัน
ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำบุคลำกรครูอำจำรย์ในด้ำนนี้โดยกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับ
หุ้นส่วนต่ำงๆ ที่สนใจ นอกจำกน้ี กลไกก ำกับดูแลกันเองของสื่อควรได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยควรมุ่งแก้ไขปัญหำและควำมท้ำทำยในกำรรักษำดุลยภำพของ 
กำรเป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมจำกสังคมกับจรรยำบรรณในกำรไม่น ำเสนอข่ำวที่น ำมำซึ่ง 
กำรเลือกปฏิบัติ ควำมรุนแรง และควำมเกลียดชัง 

3.5 การเชิญกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเยือนไทย  
 ประกำศค ำเชิญในหลักกำรให้ผู้เสนอรำยงำนพิเศษทุกอำณัติมำเยือนไทย (standing invitation) 

ในช่วงที่ไทยน ำเสนอรำยงำน UPR รอบแรก เมื่อปี 2554 
 ไทยรับกำรเยือนของผู้เสนอรำยงำนพิเศษว่ำด้วยสิทธิในน้ ำด่ืมที่ปลอดภัยและสุขอนำมัย 

(Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation) เมื่อวันที่  
1-8 กุมภำพันธ์ 2556 โดยผู้เสนอรำยงำนพิเศษฯ ได้พบหำรือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชน และภำคประชำสังคม ซึ่งหน่วยงำนเหล่ำนี้จะน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้เสนอรำยงำนพิเศษฯ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

4. กระบวนการปฏิรูปประเทศ 
 กำรปฏิรูปประเทศเป็นหนึ่งในภำรกิจส ำคัญของรัฐบำล เพื่อปรับปรุงกลไกโครงสร้ำงและ 

กำรบริหำรประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเร่งแก้ไขปัญหำหรือจุดอ่อนที่ยังคั่งค้ำงต่ำงๆ 
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศในหลำยด้ำน ทั้งนี้ รัฐบำลได้ก ำหนดประเด็นส ำหรับ 
กำรปฏิรูปรวมทั้งสิ้น 11 ด้ำนxv  

 เพื่อขับเคลื่อนวำระกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.)xvi  
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรวมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยของแต่ละประเด็นปฏิรูป เช่น  
ด้ำนกำรเมือง จะมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและกำรสร้ำงควำมปรองดอง โดยผ่ำน 
กำรหำรือกับทุกฝ่ำย กำรมีกลไกกำรเข้ำสู่อ ำนำจทำงกำรเมืองที่โปร่งใส กำรตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจรัฐ ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของรัฐสภำ และองค์กรอิสระ และกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
ทำงกำรเมืองที่ไม่พึ่งพิงระบบอุปถัมภ์ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จะเน้นกำรพัฒนำกลไกเพื่อให้
เกิดกำรบูรณำกำรของรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของศูนย์ด ำรงธรรมxvii และกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ ด้ำนกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม จะเน้นกำรแก้ไขเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรยุติธรรม และด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น 
จะเน้นเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 เมื่อ ครม. และ สนช. ให้ควำมเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว สปท. จะได้เร่งขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยผลักดันอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และ พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปฏิรูปประเทศที่คำดว่ำจะมีกำรยกร่ำงขึ้นต่อไป รวมถึงอำศัยกลไก
ต่ำงๆ และทุกภำคส่วน 

5. ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม 
 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไปและกระบวนการ UPR ของเจ้ำหน้ำที่ 

ของรัฐและสำธำรณชน ยังอยู่ในวงจ ำกัด ซึ่งทำงกำรไทยจะต้องพยำยำมด ำเนินกำรเพิ่มเติมเพื่อ
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สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว เพื่อให้ประชำชนต่ืนตัวและสนใจที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำร UPR ตลอดจนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศควรมีการพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ปัจจุบัน
ยังมีควำมท้ำทำยในเรื่องกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในสังคม กำรปรับปรุงกฎหมำย
ภำยในประเทศ และกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐบำลจ ำเป็นต้อง
ปฏิรูปและพัฒนำกลไกพื้นฐำนเหล่ำนี้ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษำ เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนให้กับประชำชน รวมทั้ง
ผลักดันให้ภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคธุรกิจ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น ผ่ำนกรอบควำมร่วมมือ 
กลไกทำงกฎหมำย หรือแรงจูงใจในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และยั่งยืน  

 ในปัจจุบัน ประเด็นสิทธิมนุษยชนหลำยประเด็นไม่ได้จ ำกัดขอบเขตเฉพำะในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
แต่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ และส่งผลกระทบข้ามเขตแดน เช่น กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
และสิ่งแวดล้อม (เช่น ปัญหำหมอกควันข้ำมแดน) รัฐบำลจะต้องแสวงหำควำมร่วมมือ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับประเทศในภูมิภำค (เช่น อำเซียน) 
รวมทั้งหุ้นส่วนอ่ืนๆ เช่น กลไกระดับภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สำมำรถรับมือกับปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 บริบททางการเมืองในปัจจุบันของไทยส่งผลให้เกิดควำมท้ำทำยในกำรรักษำสมดุลระหว่ำง 
ควำมพยำยำมในกำรผลักดันวำระกำรเสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ควำมมั่นคง  
กำรปฏิรูปประเทศ และกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยอำจจ ำเป็นต้องมขี้อจ ำกัด
ในสิทธิและเสรีภำพบำงประกำรของประชำชน (เช่น กำรจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และกำรชุมนุม) ซึ่งกำรป้องกันกำรกระท ำอันมีวัตถุประสงค์สร้ำงควำมเกลียดชังและควำมแตกแยก
ในสังคม และกำรส่งเสริมกระบวนกำรปรึกษำหำรืออย่ำงสร้ำงสรรค์ ถือเป็นส่วนส ำคัญของ 
กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคม กำรผลักดันวำระกำรปฏิรูปประเทศ และกำรวำงรำกฐำน
ท่ีเข้มแข็งที่จะน ำไปสู่ประชำธิปไตยท่ีส ำเร็จ หย่ังรำกลึก และยั่งยืน 

 ในกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำสังคมยังคงมีช่องว่างของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust deficit) ระหว่ำงกัน ซึ่งรัฐบำลจะต้องส่งเสริมควำมร่วมมือกับ 
ภำคประชำสังคม เช่น กำรเปิดพื้นที่เพื่อหำรือกันอย่ำงสร้ำงสรรค์และตรงไปตรงมำ ให้บ่อยครั้งขึ้น 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมไว้ใจ และร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชน
อย่ำงแท้จริง 

6. ทิศทางในอนาคต 
 ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลและควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนคือปัจจัย

ส ำคัญล ำดับต้นที่จะท ำให้กำรผลักดันกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรจัดกำรกับ
สิ่งท้ำทำยด้ำนสิทธิมนุษยชนของไทยในระยะยำวประสบควำมส ำเร็จและมีผลเป็นรูปธรรม  

 รัฐบำลก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และก ำลังพัฒนำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่เน้นกำรพัฒนำประเทศบนหลักกำร
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยมีคนเป็นศูนย์กลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยยึดถือตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว อีกทั้งยังต้องพัฒนำตัวชี้วัดและ 
กำรเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยต่ำงๆ ดังกล่ำวโดยเฉพำะในด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human 
rights based indicators) เพื่อติดตำมพัฒนำกำร และผลักดันกำรบรรลุผลด้ำนกำรพัฒนำควบคู่
กับด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่องต่อไป 

 การปฏิรูปประเทศในสำขำต่ำงๆ จะมีส่วนช่วยวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรบรรลุกำรพัฒนำและกำรมีประชาธิปไตยที่ย่ังยืน บนพื้นฐำนของหลัก 
นิติธรรม ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเริ่มที่
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ปัจเจกบุคคล กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพที่สุดควรเกิดจำกค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ 
หยั่งรำกลึกอย่ำงเป็นธรรมชำติในชุมชนและในสังคม  

 รัฐบำลจะผลักดันกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและส่งเสริมควำมร่วมมือผ่ำนกลไกภูมิภำคที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน อำทิ AICHR กรอบควำมร่วมมือในสำขำต่ำงๆ ในอำเซียน กระบวนกำรบำหลี 
อย่ำงต่อเนื่องต่อไป โดยกลไกต่ำงๆ ดังกล่ำวจะยิง่ทวีควำมส ำคัญและมีบทบำทมำกยิง่ขึ้นในกำรจัดกำร
กับปัญหำสิทธิมนุษยชนหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งนี้ ควำมร่วมมือและกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ผ่ำนกลไกเหล่ำนี้ และกำรสนับสนุนจำกสหประชำชำติและองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
จะมีส่วนช่วยให้เกิดพัฒนำกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและในภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

 
* * * * * 

 

                                                   
i ซึ่งมีปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นประธำน และประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ภำควิชำกำร และภำค
ประชำสังคม 
ii ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก ครม. เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 
iii สำมำรถอ่ำนรำยงำนฉบับดังกล่ำวได้ที่ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx    
iv เช่น เมื่อเดือนกันยำยน 2557 รัฐบำลได้ร่วมกับคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights – AICHR) จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ประเทศอำเซียนในกำรจัดท ำรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนตำมกลไก UPR  ที่
กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจำกประเทศในภูมิภำคและมิตรประเทศที่สนใจ (เช่น สมำพันธรัฐสวิส และส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ) เข้ำร่วม 
v ประเทศไทยได้ขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ผ่ำนกำรสนับสนุนของกองทุนโดยสมัครใจของกลไก UPR 
(UPR Trust Fund) ในกำรน ำข้อเสนอแนะบำงประกำรที่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญเชิงลึกไปปฏิบัติ อำทิ ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวกับอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน และ
กำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่น ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี 
vi เช่น ศำลปกครอง ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
vii ประกอบด้วย สำธำรณสุข กำรศึกษำ เศรษฐกิจ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อำศัย วัฒนธรรมและศำสนำ ข้อมูล ข่ำวสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร กำรขนส่ง กำรเมืองกำรปกครอง กระบวนกำรยุติธรรม และควำมมั่นคงทำงสังคม  
viii ประกอบด้วย ผู้ต้องหำ/ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ ผู้ต้องหำคดียำเสพติด/ผู้ตดิยำเสพติด/ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เหยื่อ/ผู้เสียหำย ผู้ติดเชื่อเอชไอวี/เอดส์ 
ผู้ใช้แรงงำน คนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ เกษตรกร ผู้สูงอำยุ เด็กและเยำวชน สตรี คนพิกำร ผู้ไร้รัฐ/ชำติพันธุ์/ผู้แสวงหำที่พักพิงหรือผู้หนีภัยกำรสู้รบ กลุ่มที่รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง และกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ/อัตลักษณ์ทำงเพศ 
ix สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
x โดยคณะกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (International Coordinating Committee of National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights – ICC)  
xi ได้รับกำรรับรองในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 27 เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 
xii เช่น เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 ครม. มีมติเห็นชอบต่อกำรเข้ำร่วมรับรองปฏิญญำนครนิวยอร์กว่ำด้วยป่ำไม้ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรหยุดกำรสูญเสียพ้ืนที่ป่ำไม้ ภำยในปี 
พ.ศ. 2573 
xiii ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนเป็นประธำน 
xiv ได้แก่ หนองคำย รำชบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยำ และนครศรีธรรมรำช 
xv ได้แก่ กำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม กำรปกครองท้องถิ่น กำรศึกษำ เศรษฐกิจ พลังงำน สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สื่อสำรมวลชน สังคม และกีฬำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรศำสนำ คุณธรรมและจริยธรรม 
xvi ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนรำชกำร และผู้แทนภำคประชำสังคม 
xvii มีหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjACahUKEwif_J2Z0pbJAhUTC44KHekLDY8&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4&usg=AFQjCNHhFWiyp34m9uPDidZ3jUILxxqpng&bvm=bv.107467506,d.c2E

