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ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
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I. ระเบียบวิ ธีการจัดทารายงาน
ก. ขัน้ ตอนการร่างรายงาน
1.
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ ตามแนวทางของข้อมติคณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 5/1 ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 รัฐบาลได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ เป็ นระยะ
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความคุน้ เคยกับกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ให้แก่ทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการประชุมทีร่ ่วมจัดกับทีมงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย ซึง่ ทาให้ประเทศไทยได้มโี อกาสเรียนรู้
จากประสบการณ์การจัดทารายงาน UPR ของประเทศอื่นๆ
2.
ประเทศไทยได้พยายามให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้
เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดทารายงาน UPR อย่างกว้างขวางและครอบคลุมเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยมีกระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงยุตธิ รรมร่วมเป็ นหน่ วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทารายงาน โดยได้เริม่ จัดการหารืออย่างไม่
เป็ นทางการกับผูแ้ ทนภาคประชาสังคมครัง้ แรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เพื่อหารือเกีย่ วกับโครงร่างรายงานของ
ประเทศไทย จากนัน้ ได้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลการจัดทารายงานประเทศภายใต้กลไก UPR รวมทัง้ ได้
แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการจัดทา
รายงาน UPR ของไทย
ข. กระบวนการหารือ
3.
ในช่วงก่อนการยกร่างรายงาน ไทยได้จดั คลินิกหารือกลุ่มย่อยจานวน 14 ครัง้ โดยมีผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากภาคประชาสังคม (นักวิชาการและองค์กรเอกชน) เข้าร่วมเพื่อหารือเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ที่ควร
อยู่ใ นรายงานของประเทศไทย และเพื่อพิจ ารณาเกี่ยวกับความสาเร็จ และความท้าทายในการดาเนิน งานด้านสิท ธิ
มนุษยชนของไทย
4.
ไทยได้จดั เวทีรบั ฟงั ความเห็นจากประชาชน ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและใน 4 ภูมภิ าคของประเทศ รวมทัง้ ได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาร่างรายงานผ่านสือ่ วิทยุและทางเว็บไซต์ โดยได้นาร่าง
รายงาน UPR ของประเทศไทยขึน้ บนเว็บไซต์ของหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายงานและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง จากนัน้ ได้มกี ารปรับแก้ร่างรายงานซึง่ คณะกรรมการกากับดูแลการจั ดทารายงาน
ประเทศได้รบั รองก่อนทีจ่ ะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
5.
รายงาน UPR ของประเทศไทยเป็ น กระบวนการตรวจสอบตัว เอง โดยได้น าเสนอทัง้ ความสาเร็จ และ
ความท้าทายเพื่อใช้เป็ นตัววัดความก้าวหน้าในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุ ษยชนของไทยในอนาคต รวมทั ง้ ได้ใช้โอกาส
ของกระบวนการยกร่างรายงานผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ยงั คังค้
่ าง โดยได้มกี ารเสนอประเด็น
ปญั หาด้านสิทธิมนุ ษยชนให้คณะรัฐมนตรีรบั ทราบและตระหนักถึงความจาเป็ นในการเร่งปรับปรุงแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ดังนัน้ กระบวนการ UPR ของไทย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการทบทวนเท่านัน้ แต่ ยงั มุ่งให้ประชาชนภายในประเทศได้รบั
ประโยชน์จากกระบวนการ UPR อย่างเป็ นรูปธรรมอีกด้วย
II. ภูมิหลังประเทศ
6.
ประเทศไทยมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานในฐานะดินแดนแห่งเสรีภาพและความหลากหลาย ประเทศไทยตัง้ อยู่ใจ
กลางภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดกับประเทศลาว พม่า
กัมพูชาและมาเลเซีย มีประชากรประมาณ 63.5 ล้านคนประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุห์ ลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ประชาชนเชือ้

-4ชาติไทยร้อยละ 75 เชือ้ สายจีนร้อยละ 14 และเชื้อสายมาเลย์รอ้ ยละ 3 โดยประชากร 1.7 ล้านคนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาว
มุสลิมอาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ นอกเหนือจากนัน้ ยังมีชนกลุ่มน้อย รวมถึงชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
7.
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษัต ริย์ทรงเป็ น ประมุขของประเทศภายใต้
รัฐธรรมนูญ มีรปู แบบการปกครองแบบรัฐสภา ประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา และระบบการเมืองไทยยังคง
เป็ นแบบหลายพรรค ดังนัน้ สภาผูแ้ ทนราษฎรจึงประกอบด้วยผูแ้ ทนทีม่ าจากพรรคการเมืองหลายพรรค
8.
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีอตั ราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 7.8 หรือคิด
เป็ นมูลค่า 10,104.8 พันล้านบาท (317.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีรายได้ต่อหัว 150,117 บาท (4,720.7 ดอลลาร์สหรัฐ)
1
โดยมีอตั ราการว่างงานคิดเป็ นร้อยละ 1.04 อัตราความยากจนลดลงจากร้อยละ 33.69 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เหลือร้อยละ
8.12 ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการรูห้ นังสือสูงเพิม่ ถึงร้อยละ 98 นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 9.9 ต่อเด็กแรกเกิด 1,000 คน ช่วงอายุขยั โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เป็ น 69/75 (ชาย/หญิง)
9.
การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาทาให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม
หลายด้าน แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาก็นาไปสูป่ ญั หาความไม่เป็ นธรรมและความเหลื่อมล้าในสังคม ซึง่ กลายเป็ นชนวน
ทีน่ าไปสู่ปญั หาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบทางการเมืองทีป่ ระเทศไทยเผชิญในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา รวมถึง
ปญั หาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทข่ี ยายตัวเป็ นความรุนแรงในช่วง 6 ปี ทผ่ี ่านมาด้วย ปจั จุบนั ประเทศ
ไทยก าลัง ด าเนิ น การปฏิรู ป ระบบและโครงสร้ า งในหลายด้ า น ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรู ป และ
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้กบั คนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสและลดช่องว่างของความไม่เท่า
เทียมกัน รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงกลไกส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน ตลอดจนสร้างหลักประกันสังคมให้กบั
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทัง้ การดาเนินกระบวนการสร้างความปรองดองภายใต้หลักการประชาธิปไตยบนพืน้ ฐานของความ
ถูกต้อง ความยุตธิ รรม และหลักนิตธิ รรม
10.
การเลือกตัง้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกาลังก้าวไปข้างหน้าตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตย ถึงจะมีความตึงเครียดทางการเมืองและไม่ว่ารัฐบาลชุดใดจะเข้ามาบริหารประเทศ ประเทศ
ไทยก็ยงั คงยึดมันในสิ
่ ทธิมนุษยชนตามทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
11.
ประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการอนุวตั แิ ผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2556) ซึง่ ได้รบั การ
ยกร่างโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง โดยแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติฉบับที่สองนี้มเี ป้าประสงค์ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในทุกภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุ ษยชนและ
พัฒนาระดับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนให้เทียบเท่ามาตรฐานระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามคามันด้
่ านสิทธิมนุ ษยชน โดยได้
จัดทาแผนปฏิบตั ิการตามคามันและตั
่
ง้ กลไกเพื่อติดตามผลแล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้นาเอามาตรฐานระหว่างประเทศ
ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุ ษยชนฉบับต่างๆ มาเป็ นบรรทัดฐานในการตรากฎหมายและออกนโยบายที่
เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
III. การส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชน
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
12.
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกันศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ ความเสมอภาคโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ิ และสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่ระบุอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน รวมทัง้ ได้
ประกันสิทธิชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ นี้ ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถยก
บทบัญญัตดิ า้ นสิทธิและเสรีภาพตามทีร่ ะบุในรัฐธรรมนูญในชัน้ ศาลได้โดยตรง

-513.
ประเทศไทยมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการบรรลุสทิ ธิและเสรีภาพสาหรับ
ทุกคน รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยประกันสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
ประเทศ การกาหนดนโยบายสาธารณะ รวมทัง้ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐธรรมนู ญได้กาหนดให้จดั ตัง้
กลไกตรวจสอบและถ่วงดุลต่างๆ ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ บทบัญญัตเิ หล่านี้สนับสนุ นหลักประชาธิปไตยและสิทธิ มนุ ษยชนซึง่
เปิ ดให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญอันจะเห็นได้จากพัฒนาการทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจั จุบนั
ข. กลไกการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชน
14.
ประเทศไทยได้พฒ
ั นากลไกการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนหลายกลไก ทัง้ ในส่วนของกลไกอิสระ และกลไกภายใต้
ฝ่ายบริหาร นิติบญ
ั ญัติ และตุลาการ ที่สาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
คุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้สานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมาธิการยุตธิ รรมและสิทธิ
มนุ ษยชน และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาล
รัฐธรรมนูญ
15.
นอกจากกลไกคุ้ม ครองของรัฐแล้ว รัฐธรรมนู ญของไทยยังได้เ ปิ ด พื้น ที่ใ ห้ก ับองค์กรภาคประชาสัง ค มได้มี
บทบาทในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยการสนับสนุ นให้ประชาชนรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเป็ นกลไกของประชาชนในการตรวจสอบอานาจรัฐทุกระดับ และเพื่อเป็ นช่องทางเรียกร้อง เสนอความเห็น
หรือความต้องการของประชาชนได้
16.
ประเทศไทยยึดมันในกฏบั
่
ตรอาเซียนทีม่ ปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลางของความร่วมมือ และให้ความสาคัญกับกลไก
สิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาคอาเซียน โดยพร้อมสนับสนุ นการทางานของผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน (AICHR) และคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก (ACWC) ซึง่ เป็ นกลไกคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนในระดับภูมภิ าคเพื่อให้สามารถคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของประชาชน
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่ไทยเป็ นภาคี
17.
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ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 48 ประเทศแรกทีร่ บั รองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.

18.
ประเทศไทยเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจานวน 7 ฉบับ ได้แก่ (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (3)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ และพิธสี ารเลือกรับเรื่องการรับข้อร้องเรียน (4) อนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธสี ารเลือกรับทัง้ 2 ฉบับ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางกาลังอาวุธ และเรื่อง
การค้าเด็ก โสเภณีเด็กและสื่อลามกเด็ก (5) อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (6)
อนุ สญ
ั ญาต่ อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ ายีศกั ดิศ์ รี และ (7)
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ นอกจากนี้ ไทยยังเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949 รวมอีก 4 ฉบับ และล่าสุด
ไทยได้เข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
19.
ประเทศไทยกาลังพิจารณาทีจ่ ะลงนามในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ และการให้สตั ยาบันในอนาคต

-620.
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization –
ILO) จานวน 14 ฉบับ ได้แก่ อนุ สญ
ั ญา ILO ฉบับที่ 80, 116, 104, 105, 127, 14, 19, 29, 88, 122, 100, 182, 138,
และ 159 และมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
ง. พันธกรณี ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชน
(1) สิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง
เสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็นและการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม
21.
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเป็ นรากฐานของสังคมประชาธิปไตยของไทย ซึง่ ได้ รบั การ
รับรองในรัฐธรรมนูญภายใต้มาตรา 45, 46, 47 และ 48 ซึง่ ประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์ และการโฆษณา การห้ามการปิ ด แทรกแซง หรือ ตรวจสอบหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนแขนงอื่น และการห้าม
นักการเมืองเป็ นเจ้าของสื่อ นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ ให้สทิ ธิแก่บุคคล
ทัวไปในการเข้
่
าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานของรัฐบาล
22.
ประเทศไทยกาลังอยู่ร ะหว่างการพิจารณาร่า งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเ สรีภาพและส่ง เสริมมาตรฐาน
วิชาชีพสือ่ มวลชน พ.ศ. .... ซึง่ ได้รบั การยกร่างโดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากองค์กรสื่อมวลชน และเป็ น
ส่วนหนึ่งของความพยายามในการปฏิรปู สือ่ ของรัฐบาลเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
และผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร ร่างพระราชบัญญัตนิ ้ียงั มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบตนเองของสื่อ และช่วยประกันให้ส่อื มวลชนสามารถดาเนินงานได้อย่าง
อิสระ สร้างสรรค์ และเป็ นมืออาชีพ
23.
ประเทศไทยเป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานสือ่ ต่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
หลายองค์กร ซึ่งเป็ นเครื่องพิสูจน์ ถึงบรรยากาศที่เอื้อต่ อการรายงานข่าว และการรับ -ส่งข้อมูลอย่างอิสระ นอกจากนี้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกยังสะท้อนให้เห็นผ่านการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุชุมชนและสถานีโทรทัศน์
เคเบิลทัวประเทศ
่
ในขณะทีส่ อ่ื มวลชนมีเสรีภาพในการวิพากษ์วจิ ารณ์การทางานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่
24.
สาหรับประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยน์ นั ้ ประเทศไทย
พยายามดาเนินการเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการปกป้องสถาบันซึง่ เป็ นหนึ่งในเสาหลักทีค่ ้าจุนความมันคงของประเทศกั
่
บ
การคุม้ ครองสิทธิในการแสดงออกของบุคคล โดยรัฐบาลเริม่ ให้มกี ระบวนการทบทวนเพื่อศึกษาประเด็นทีค่ วรปรับปรุง
และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่าย ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ ก็ได้เริม่ กระบวนการศึกษาทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเช่นกันเพื่อจัดทารายงานเสนอแนะต่อรัฐบาล นอกจากนี้
ยังได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาซึง่ มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็ นประธานเพื่อให้คาแนะนาแก่ตารวจและอัยการ
เกี่ยวกับการสังฟ
่ ้ องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจฟ้องร้องดาเนินคดีต่อไป
25.
ประเทศไทยรับรองสิทธิและเสรีภ าพในการชุม นุ มโดยสันติต ามที่ระบุไว้ใ นมาตรา 63 ของรัฐธรรมนู ญ ซึ่ง
ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถใช้สทิ ธิในการชุมนุ มอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยกาลังตราร่างพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุ ม
สาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และไม่กระทบสิทธิของผูอ้ ่นื
การอานวยความยุติธรรม
26.
รัฐธรรมนูญได้ประกันสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของประชาชน อาทิ สิทธิในการเข้าถึงความยุตธิ รรม และสิทธิ
ที่จะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็ นธรรม และสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จาเลย และพยานใน
คดีอาญา ซึ่ง มีสทิ ธิได้รบั ความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จาเป็ นและเหมาะสมจากรัฐ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี

-7พิจารณาความอาญาได้รบั การปรับแก้ไขเพิม่ เติมเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อคุ้มครองและประกันสิทธิของประชาชนตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนดไว้
27.
รัฐได้มีมาตรการต่ างๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไปสู่สาธารณชนและเพิ่มโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง กระบวนการยุติธ รรมได้อ ย่างเท่ าเทียมกัน อาทิ การรับข้อร้องเรี ยนจากประชาชน การให้
คาปรึกษาด้านกฎหมายและความช่วยเหลือด้านการเงินในการจัดหาทนายและการประกันตัว รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ
2
ของผูถ้ ูกกล่าวหาในกระบวนการสืบสวนสอบสวน
28.
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงความยุตธิ รรมของคนจนยังคงเป็ นปญั หาท้าทายของสังคมไทย ซึง่ จะต้องมีการ
ปรับปรุงขัน้ ตอนทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนทีถ่ ูกดาเนินคดี การเสริมสร้างศักยภาพด้านกฎหมายให้แก่คนจนเพื่อ
ช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มคี วามรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและมีโอกาสใช้บริการและรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก
ภาครัฐมากขึน้ ในขณะเดียวกันรัฐก็จะต้องเผยแพร่ช่องทางหรือกลไกช่วยเหลือทางกฎหมายต่างๆ ให้ประชาชนได้รบั
ทราบอย่างกว้างขวางมากขึน้
29.
การอานวยความยุตธิ รรมเป็ นปจั จัยสาคัญประการหนึ่งของการแก้ไขปญั หาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ เป็ นปญั หาภายในของไทยทีไ่ ม่ใช่ปญั หาความขัดแย้งทางศาสนา แต่เป็ นปญั หาทีเ่ กิดจากความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นทีซ่ ่งึ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในอดีต รวมทัง้ มีปจั จัยทางเชื้อชาติและประวัตศิ าสตร์เข้ามาเกีย่ วข้อง ซึ่ง
รัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปญั หา โดยใช้หลักการสมานฉันท์และสันติวิธี และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ที่ได้รบั
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อย่างไรก็ดี จากความไม่สงบที่เกิดขึน้ ทาให้รฐั บาลไทยมีความจาเป็ นต้องนา
กฎหมายพิเศษด้านความมันคงมาบั
่
งคับใช้ในบางพืน้ ที่ โดยในทางปฏิบตั ไิ ด้มคี วามระวังอย่างเต็มทีม่ ใิ ห้การบังคับใช้กฎหมาย
นาไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะลดการใช้กฎหมายพิเศษในพืน้ ทีท่ ค่ี วามรุนแรงลดระดับลง
30.
รัฐบาลได้จดั ทาแผนการอานวยความเป็ นธรรม (พ.ศ. 2552-2555) และแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นากระบวนการ
ยุติธรรมในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2553-2557) รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ กลไกรับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สาคัญ
ได้แก่ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็ นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการประพฤติปฏิบตั ิ
3
โดยมิชอบของเจ้าหน้าทีร่ ฐั แม้ว่าการใช้แนวทางส่งเสริมความยุตธิ รรมและการพัฒนาจะช่วยให้สถานการณ์ความรุนแรง
เริ่มลดลงในบางพื้นที่ แต่ รฐั ยังคงต้อ งดาเนิน ความพยายามอย่า งต่ อ เนื่องในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพื่อแก้ไขปญั หาการลอยนวลของผูก้ ระทาความผิดและสร้างความเป็ นธรรมให้กบั ทุกฝา่ ย
31.
สาหรับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยนัน้ ขณะนี้ การสอบสวนกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 กาลังดาเนินอยู่เพื่อนาตัวผูก้ ระทาผิดมาดาเนินคดี โดยกระบวนการดังกล่าวจะ
ดาเนินไปตามกฎหมาย ในขณะที่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการประท้วงได้รบั การเยียวยาแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลได้จดั ตัง้
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยรัฐบาลจะพิจารณารายงานและ
ข้อเสนอแนะของ คอป. ต่อไปเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รบั ความเป็ นธรรม4 นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกไ็ ด้
จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
32.
ประเทศไทยกาลังปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ กลไกของตารวจ อัยการ และศาล โดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการเข้าถึงความยุติธรรมได้ทวถึ
ั ่ งมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปตารวจ ซึ่งจะมุ่งเน้นการลด
ช่องว่างระหว่างตารวจและชุมชน การเพิม่ สานึกรับผิดชอบต่อสาธารณชน การขจัดการทุจริต การคานึงถึงสิทธิมนุ ษยชน
การจัดระบบการติดตามผลการทางานของตารวจให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และการเพิม่ ความสาคัญของกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนซึง่ จะต้องมีความเป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพ
33.
ประเทศไทยได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ ต่อผูท้ ม่ี อี ายุต่ากว่า 18 ปี และไม่ใช้โทษประหารชีวติ กับหญิงมีครรภ์ และ
บุคคลวิกลจริต การลงโทษประหารชีวติ จะใช้เฉพาะกับผูก้ ่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ โดยจะมีการขอพระราชทาน

-8อภัยโทษให้กบั นักโทษในโอกาสต่างๆ ซึง่ นักโทษประหารชีวติ จะได้รบั การลดโทษเป็ นจาคุกตลอดชีวติ แทน ทัง้ นี้ ประเทศไทย
ให้ความสาคัญกับการรับฟงั ความเห็นเกีย่ วกับเรื่องโทษประหารชีวติ จากประชาชนทัวประเทศ
่
34. บุคคลทีเ่ คยเป็ นนักโทษยังคงประสบกับการถูกเลือกปฏิบตั จิ ากสังคม ซึง่ ควรมีการช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับคืนสูส่ งั คม
และส่งเสริมสิทธิในการทางานหาเลีย้ งชีพอย่างยังยื
่ น
การห้ามการทรมาน
35.
มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญห้ามการทรมานและการลงโทษทีโ่ หดร้ายและไร้มนุ ษยธรรม โดยประมวลกฎหมาย
อาญาได้ระบุลกั ษณะของอาชญากรรมที่เข้าข่ายเป็ น “การทรมาน” ตามข้อ 1 ของอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ แต่ยงั
ต้องปรับปรุงคาจากัดความของ “การทรมาน” และทาให้ “การทรมาน” เป็ นฐานความผิดเฉพาะในกฎหมายไทย เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ มากขึน้
36.
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาห้ามมิให้ใช้การทรมานในขัน้ ตอนการดาเนินคดี รวมทัง้ ห้ามใช้การ
ทรมานเพื่อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ง ค ารับ สารภาพ และห้า มการอ้า งหลัก ฐานที่ไ ด้ ม าจากวิธีก ารที่ผิด กฎหมา ยในชัน้ ศาล ใน
กระบวนการสอบสวนนัน้ จะต้องมีทนายร่วมอยู่ดว้ ย บุคคลใดทีถ่ ูกทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในระหว่างขัน้ ตอนการสอบสวน
มีสทิ ธิทจ่ี ะยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ผูต้ ้องหาทุกคนจะได้รบั การตรวจร่างกายเมื่อถูก
ส่งตัวไปยังเรือนจาตามระเบียบราชทัณฑ์ นอกจากนัน้ ผูถ้ ูกทรมานมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้กฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง รวมถึงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544
37.
เกีย่ วกับการใช้เครื่องพันธนาการในระบบราชทัณฑ์นนั ้ กฎหมายห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการกับผูต้ ้องขังเว้น
แต่เป็ นบุคคลทีน่ ่าจะทาอันตรายต่อชีวติ หรือร่างกายของตนเองหรือของผูอ้ ่นื และเป็ นบุคคลทีน่ ่ าจะพยายามหลบหนีการ
ควบคุม โดยจะมีคณะกรรมการทบทวนคาสังการใช้
่
เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังและประเมินสถานการณ์ทุกๆ 15 วัน
นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการเพื่อเป็ นการลงโทษ รวมทัง้ ห้ามใช้กบั ผูต้ ้องขังทีม่ อี ายุเกิน 60 ปี และ
ผู้ต้องขังหญิง นอกจากนี้ ในส่วนของสภาพเรือนจา สถานที่คุมขัง และสถานที่กกั ตัวนัน้ ประเทศไทยได้ดาเนินการ
ปรับปรุงสภาพของสถานที่ดงั กล่าวอย่ างต่ อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อ งกับหลักทัณฑวิทยา หลักกฎหมาย และหลักสิท ธิ
มนุษยชน
38.
หน่ วยงานทหารและตารวจได้มคี าสังลงไปยั
่
งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทุกระดับชัน้ ห้ามทรมานผู้ต้องหาหรือผูต้ ้อง
สงสัย คดีก ารทรมานที่เ กิด ขึ้น ในสถานที่คุ ม ขัง หรือ คดีก ารหายสาบสูญ ซึ่ง มีค วามเกี่ย วเนื่ อ งกับ การทรมานจะ ถู ก
ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม แต่ยงั มีความจาเป็ นที่จะต้องเร่งรัดการพิจารณาคดีต่างๆ เพื่อนาผู้กระทาผิดมา
ลงโทษและเพื่อความเป็ นธรรมแก่ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกัน ได้มกี ารจัดอบรมด้านสิทธิมนุ ษยชนแก่เจ้าหน้าที่ทหาร
ตารวจ และข้าราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นระยะ แต่ยงั ต้องพยายามเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ทรมานฯ และสร้างความตระหนักรูถ้ งึ พันธกรณีของไทยตามอนุสญ
ั ญาดังกล่าวให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
(2) สิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม
สิ ทธิ ด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน
39.
ประเทศไทยได้ดาเนินความพยายามทีจ่ ะบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมมาหลาย
ทศวรรษ กระบวนการพัฒนาและการขจัดความยากจนของประเทศไทยนัน้ เป็ นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2550-2554
โดยเน้นในเรื่องของการลดการใช้จ่าย การสร้างรายได้ การขยายโอกาส การสร้างขีดความสามารถ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้สามารถพึง่ ตนเองได้ ทัง้ นี้ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สาหรับ

-9ปี พ.ศ. 2555-2559 ก็ยงั คงให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีม่ ีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการมีความเสมอภาคและความยุตธิ รรมในสังคม
40.
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ 1 ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษว่าด้วยการขจัดความยากจนขัน้ รุนแรง
และความหิวโหย โดยอัตราความยากจนลดลงจากร้อยละ 33.69 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เหลือเพียงร้อยละ 8.12 เมื่อปี พ.ศ.
2552 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ประเทศไทยมีเป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราความยากจนต่อไป
อีกให้เหลือร้อยละ 4 ภายในปี พ.ศ. 2554 ความก้าวหน้าในการขจัดความยากจนของประเทศไทยเป็ นผลมาจากนโยบาย
และโครงการต่างๆ ของรัฐ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการสนับสนุ นผูย้ ากไร้และผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถเข้าถึงโอกาสและบริการ
5
ทางสังคมอื่นๆ
41.
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มรี ายได้ต่ า ซึง่ เป็ นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยให้พน้ จากความยากจนผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ระบบประกันรายได้เกษตรกร
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กองทุนสวัสดิการเพื่อการเกษตร การจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ และการนาทีด่ นิ มาจัดสรรเป็ นโฉนดชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดตัง้ สภาเกษตรกรแห่งชาติขน้ึ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสื่อสารความต้องการของตนให้
รัฐบาลทราบโดยตรง ตลอดจนการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรด้านการวางแผนงบประมาณในครัวเรือนเพื่อให้เกษตรกรหลุด
พ้นจากภาวะหนี้สนิ ทางการเงิน
42.
การพัฒนาได้สร้างปญั หาความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งเป็ นปญั หาเชิงโครงสร้างที่สาคัญของ
ประเทศไทย จึงยังมีความจาเป็ นทีต่ ้องแก้ไขปญั หาที่โครงสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รบั สิทธิในการพัฒนาอย่างเสมอภาค
อาทิ การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดนิ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม การปฏิรูประบบประกันสังคมให้
บุคคลทุกกลุ่มได้รบั การดูแลจากรัฐอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม และการปฏิรปู การกระจายอานาจเพื่อส่งเสริมศักยภาพการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ หมายรวมถึงการคุม้ ครองสิทธิในสิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด
และเอือ้ ต่อการดารงชีวติ และสิทธิในการดารงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ ของประชาชนในชุมชน ซึง่ ได้รบั การประกันอยู่
ในรัฐธรรมนู ญของไทย โดยรัฐยังมีภาระที่จะต้องดาเนินการอย่างจริงจังในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมรู้และให้
ข้อ คิด เห็น ต่ อ โครงการพัฒ นาต่ า งๆ ที่จ ะมีผ ลกระทบต่ อ ชีวิต ของประชาชน รวมทัง้ การเร่ ง ปรับ ปรุ ง กฎหมาย และ
กฎระเบียบเพื่อประกันการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในชุมชนตามทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
สิ ทธิ ในการทางาน
43.
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจั จุบนั คุม้ ครองสิทธิของแรงงานที่จะได้รบั หลักประกันและสวัสดิการตามกฎหมาย โดย
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เป็ นกฎหมายหลักทีร่ ะบุสทิ ธิและหน้าทีข่ องทัง้ นายจ้างและลูกจ้าง โดยให้ความคุม้ ครองแรงงานทุกคนโดยไม่แบ่งแยก
ชาติพนั ธุ์ เชื้อชาติหรือ สถานะอื่นๆ รวมทัง้ มีบทบัญญัติควบคุมการจ้า งงานและมาตรฐานขัน้ ต่ าที่นายจ้างพึง ปฏิบ ัติ
เกี่ย วกับ การจ้า งงาน เช่ น วัน ท างาน วัน หยุ ด การลา ค่ า จ้า ง การท างานล่ ว งเวลา ความปลอดภัย ในการท างาน
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ ตลอดจนการจ้างงานเด็กและสตรี
44.
รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญ ของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของสมาชิกสหภาพแรงงาน โดย
ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง รวมทัง้ กาลังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมการให้สตั ยาบัน
45.
ในเรื่องค่าแรงขัน้ ต่านัน้ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 รัฐบาลได้เห็นชอบการขึน้ อัตราค่าแรงขัน้ ต่ าเฉลีย่ ร้อยละ 6.35
ซึง่ ทัง้ แรงงานชาวไทยและแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานนับล้านคนได้รบั ประโยชน์จากการขึน้ ค่าแรงดังกล่าว
46.
ในส่ ว นของความปลอดภัย ในการท างานนั น้ ขณะนี้ พ ระราชบัญ ญัติค วามปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บงั คับแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องบังคับใช้ให้นายจ้างรับผิดชอบต่อการจัด

- 10 สภาพการทางานทีเ่ หมาะสม คดีความทีเ่ กีย่ วข้องกับอันตรายในการทางานยังต้องดาเนินการให้เร็ วขึน้ เพื่อให้แรงงานที่
ได้รบั ผลกระทบได้รบั การเยียวยาและค่าชดเชยจากนายจ้างอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม นอกจากนี้ แม้ว่าแรงงานจะ
ตระหนักรูถ้ ึงสิทธิทต่ี นพึงได้รบั มากขึน้ แต่ยงั คงต้องมีการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิของแรงงานอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยเหลือแรงงานให้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐเพื่อประกันการเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการภายใต้ระบบประกันสังคมและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกัน
47.
รัฐบาลไทยได้ขยายขอบเขตของความคุม้ ครองประกันสังคมตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ตาม
มาตรา 40 ให้ครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบซึง่ มีประมาณ 24 ล้านคน ผูท้ ส่ี มัครใจเข้าสูร่ ะบบประกันสังคมตามมาตรา
40 จะต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ความคุม้ ครองกรณีทุพพลภาพ เสียชีวติ เจ็บป่วย และกรณีชราภาพ โดยรัฐบาลจะร่วม
ออกเงินสมทบด้วย ประเทศไทยมีกฎหมายคุม้ ครองแรงงานภาคการเกษตรและได้ขยายความคุม้ ครองสาหรับกลุ่มผูร้ บั
งานไปท าที่บ้า น โดยการออกพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ร ับ งานไปท าที่บ้า น พ.ศ. 2553 และก าลัง พิจ ารณาร่ า ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองผูป้ ระกอบอาชีพคนรับใช้ในบ้าน พ.ศ. .... นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ออกมาตรการต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ อาทิ การให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเป็ นพิเศษแก่คนขับรถแท็กซี่
จักรยานยนต์รบั จ้าง และผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย
48.
สาหรับแรงงานไทยในต่างประเทศนัน้ กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการเพื่อคุม้ ครองแรงงานกลุ่มนี้จากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายหน้าหรือบริษทั จัดหางานเอกชนทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ จะถูกดาเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย และได้
จัดทาโครงการสินเชื่อเพื่อการไปทางานในต่ างประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม รวมทัง้ มีกองทุ นเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปทางานในต่างประเทศโดยมีวตั ถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยในต่างประเทศทีถ่ ูก
ทอดทิ้งหรือได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความวุ่นวายหรือภัยพิบตั ิ ในประเทศที่ทางานอยู่ให้สามารถเดินทางกลับ
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ประเทศไทยได้ และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวของแรงงานทีเ่ สียชีวติ ในต่างประเทศ
สิ ทธิ ด้านสุขภาพ
49.
ประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายด้านสุขภาพในฐานะที่เป็ นสิทธิขนั ้ พื้นฐานของประชาชน โดยรัฐได้จดั ระบบ
ประกันสุขภาพ 3 ประเภทหลักให้กบั คนไทยทุกคน ได้แก่ (1) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึง่ ครอบคลุม
ประชาชนจานวนประมาณ 5 ล้านคน (2) ระบบประกันสุขภาพซึง่ ครอบคลุมแรงงานและลู กจ้างในระบบประมาณ 9.8
ล้านคน และ (3) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งครอบคลุมบุคคลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพสองประเภท
ข้างต้นประมาณ 47.3 ล้านคน
50.
รัฐบาลได้ปรับปรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าโดยการเพิ่มงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว คนไทยที่เข้ารับ
บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะได้รบั การรักษาทีค่ รอบคลุมเกือบทุกโรคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้
ยังดาเนินแผนงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับสถานีอนามัยในระดับตาบลให้เป็ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทัวประเทศ
่
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพทีด่ ขี น้ึ รวมทัง้ ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ นหรือชุมชนเกือบ 1 ล้านคน ให้สามารถดูแลสาธารณสุข
ขัน้ มูลฐานและช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน8
51.
ในด้านการคุม้ ครองสิทธิของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ มีระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์บรู ณาการป้องกันและแก้ไขปญั หาโรค
เอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 โดยผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ไม่ว่าจะมีเชือ้ ชาติหรือสถานะใดสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้มอบเบีย้ ยังชีพแก่ผู้
ติดเชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ในอัตราเดือนละ 500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย ประเทศไทยยังได้พยายาม
ส่งเสริมให้ผดู้ อ้ ยโอกาสหรือกลุ่มชายขอบอื่นๆ อาทิ นักโทษในเรือนจา หรือแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน โดยเฉพาะแรงงานที่
ไม่ได้จดทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย ได้เข้าถึงการรักษาโรคเอดส์ โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาช่วย อาทิ
จากกองทุนโลกเพื่อต่อสูก้ บั โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ในขณะเดียวกันก็ได้รณรงค์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผูต้ ดิ

- 11 เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั ผูใ้ ห้บริการทางสาธารณสุข รวมถึงสมาชิกในชุมชนเพื่อให้บุคคลเหล่านี้
สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และสามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบตั จิ ากสังคม
52.
แม้ประเทศไทยจะมีหลักประกันสุขภาพให้กบั คนไทยทุกกลุ่ม แต่หลักประกันของแต่ละกลุ่ม ยังมีความเหลื่อมล้า
ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ซึง่ จะต้องมีการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันตามทีร่ ะบุในรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ให้มกี ารประกันการ
เข้าถึงยารักษาโรคทีต่ ดิ สิทธิบตั รอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้คานึงถึงการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพของ
กลุ่มบุคคลไร้สถานะ ซึง่ จะมีการกล่าวถึงในหัวข้อสิทธิของกลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่มต่อไป
สิ ทธิ ด้านการศึกษา
53.
ประเทศไทยมีนโยบายการจัดการศึกษาถ้วนหน้าแล้ว โดยเด็กทุกคนต้องได้รบั การศึกษาภาคบังคับไม่ต่ ากว่า
9 ปี มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ตามรัฐธรรมนูญไทย และรัฐบาลสนับสนุ นโครงการเรียนฟรี
15 ปี สาหรับทุกคนโดยไม่จากัดเชือ้ ชาติ เริม่ ตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
54.
เด็กพิการมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาฟรีตงั ้ แต่เกิดไปจนถึงระดับปริญญาตรีโดยคานึงความต้องการเฉพาะของ
เด็กกลุ่มดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษในทุกจังหวัดจะให้ความช่วยเหลือเด็กพิการตัง้ แต่ แรกเกิด เพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของเด็กและช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กในชัน้ เรียนปกติได้
55.
เด็กนักเรียนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รบั การศึกษาโดยใช้หลักบูรณาการทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและความต้องการเฉพาะของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่ งเน้ นการพัฒ นามาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาครูสอนศาสนา ปลูกฝงั จิตสานึกในความเป็ นคนไทยและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การใช้ภาษาท้องถิน่ ในการเรียนการสอนควบคู่กบั ภาษากลาง และการส่งเสริมการฝึ กอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสใน
การทางาน รวมทัง้ การให้ทุนการศึกษาต่างๆ เป็ นจานวนมาก เพื่อให้เด็กนักเรียนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถเรียนต่อได้ใน
ระดับทีส่ งู ขึน้
56.
สาหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลนัน้ รัฐบาลจัดให้มเี ทคโนโลยีสารสนเทศพิเศษที่ใช้บริหาร
จัดการกลุ่มโรงเรียน โดยมีโรงเรียน 1 แห่งทาหน้าที่เป็ นแม่ข่ายเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆ ภายในกลุ่มในการจัด
การศึกษาให้กบั นักเรียน นอกจากนัน้ รัฐบาลยังคงจะส่งเสริมการศึกษาทางไกลและการศึกษาผูใ้ หญ่เพื่อช่วยเหลือผูท้ ่ี
ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ สูงต่อไป
57.
ในขณะนี้ แม้ว่าจะมีการดาเนินนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า แต่ยงั มีประเด็นท้าทายต่าง ๆ ในแง่ของคุณภาพ
การศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ประเทศไทยยังคงต้องเพิม่ ความพยายามเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา และส่งเสริมคุณภาพครู รวมทัง้ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็กยากจนหรือเด็กที่อยู่ห่างไกล โดย
ส่งเสริมให้มโี รงเรียนในชุมชนใกล้บา้ น เด็กทีไ่ ม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือต้องการออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควร
ให้ได้รบั ความช่วยเหลือให้ก ลับเข้าสู่การศึกษามากขึ้น หรือจัดการศึกษาทางเลือกที่เ อื้อให้นักเรียนสามารถอยู่ใ น
โรงเรียนได้นานขึน้ นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมให้เด็กพิการได้เข้าร่วมเรียนกับเด็กปกติมากขึน้ โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ในขณะทีน่ โยบายเรียนฟรี 15 ปี กย็ งั ต้องปรับปรุงเพื่อให้เด็กรับการศึกษาฟรีโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายอื่นใด
ั หาสถานะนัน้ ซึ่ง รวมถึง เด็กชาติพนั ธุ์ บุต รของแรงงาน
58.
สาหรับเด็ก ที่ไ ม่มีส ญ
ั ชาติไทยและบุ คคลที่มีป ญ
โยกย้ายถิน่ ฐาน รวมทัง้ เด็กทีเ่ ป็ นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองทุกคน มีสทิ ธิเรียนฟรี 15 ปี โดยรัฐบาลได้จดั สรรค่าใช้จ่ายรายหัว
ของเด็กกลุ่มนี้ในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายรายหัวทีจ่ ดั สรรให้กบั เด็กไทย อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั เิ ด็กเหล่านี้กย็ งั มีปญั หา
ในการเข้าถึงการศึกษา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการกาลังพยายามส่งเสริมความตระหนักให้กบั โรงเรียนทัวประเทศเกี
่
ย่ วกับ

- 12 สิทธิของเด็กกลุ่มนี้ในการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล เพื่อดึงเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบโรงเรียนรวมทัง้ หา
มาตรการเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถปรับตัวและเรียนอยู่ในโรงเรียนนานขึน้
59.
สาหรับการศึกษาของกลุ่มเด็กในพืน้ ที่พกั พิงชัวคราว
่
โปรดดูวรรค 104 ภายใต้หวั ข้อผูห้ นีภยั การสูร้ บและผู้
แสวงหาทีพ่ กั พิง
(3) สิ ทธิ ของกลุ่มเฉพาะ
สิ ทธิ เด็ก
60.
ประเทศไทยให้ค วามสาคัญ ในล าดับ ต้น กับ การส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิท ธิเ ด็ก นับ ตัง้ แต่ ไ ทยเข้า เป็ นภาคี
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไทยได้แก้ไขและยกร่างกฎหมายจานวนมากกว่า 17 ฉบับเพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของอนุ สญ
ั ญาดังกล่าว ที่สาคัญ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึง่ กาหนดให้ต้องนาเด็กทีถ่ ูกจับกุมส่งศาล
เยาวชนและครอบครัวทันทีภายใน 24 ชัวโมง
่
ศาลสามารถสังคุ
่ ม้ ครองสวัสดิภาพเด็กโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องดาเนินคดี
ใดๆ และใช้วธิ กี ารบาบัดเยียวยาเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษทางอาญา และมีการจัดตัง้ ห้องสอบสวนพิเศษสาหรับ
9
เด็กในสถานีตารวจ
61.
ประเทศไทยได้มีก ารกระจายอ านาจและบทบาทด้านการคุ้มครองและพัฒ นาเด็กไปสู่อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น โดยได้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองเด็ก รวมถึงการจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชนทัง้ ใน
ระดับประเทศ จังหวัด อาเภอ และตาบลทัวประเทศ
่
อย่างไรก็ดี ยังต้องมีความพยายามขับเคลื่อนให้กลไกระดับท้องถิน่
เหล่านี้สามารถทางานคุม้ ครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยให้มแี ผนแม่บทในการคุม้ ครองเด็กระดับท้องถิ่น
และชุมชน ตลอดจนให้มกี ารทางานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิน่ ให้มากขึน้
62.
รัฐ บาลให้ ค วามส าคัญ กับ สิท ธิข องเด็ก ปฐมวัย โดยได้ จ ัด ตัง้ คณะกรรมการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ขึ้น ซึ่ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ซึง่
มุ่งเน้นการจัดการพัฒนาอย่างเหมาะสมแก่เด็กปฐมวัยที่มอี ายุตงั ้ แต่ 0-5 ปี โดยการจัดสวัสดิการให้กบั แม่และเด็กทัง้
ทางด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย และศูนย์เลีย้ งดูและพัฒนาเด็กอ่อน10 โดยเด็กพิการก็จะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษด้วย
63.
สาหรับเด็ก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นัน้ หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้พ ยายามส่งเสริมการพัฒนาและ
คุม้ ครองเด็กเหล่านี้จากความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นที่ซง่ึ ส่งผลให้เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีจานวนเด็กที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ความรุนแรงลดลงอย่างมากที่สุดนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้คุ้มครองโรงเรียนและครูเพื่อประกันสิทธิทจ่ี ะได้รบั
การศึกษาของเด็ก สาหรับเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดในคดีท่เี กี่ยวเนื่องกับความมันคง
่ ก็ได้มกี ารตระหนักถึง
ความสาคัญทีใ่ ห้เด็กเข้าสูก่ ระบวนการวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนแทนกระบวนการภายใต้กฎหมายพิเศษ
64.
สาหรับเด็กไร้รฐั นัน้ ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้ประกาศถอนข้อสงวนข้อ 7 ของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึง่ เด็กทุกคนทีเ่ กิดในประเทศไทยจะได้รบั สิทธิทจ่ี ะได้รบั การจดทะเบียนเกิดทันทีภายหลังจากการเกิด บุตรของคนต่าง
ด้า วหรือ กลุ่ ม ชาติพนั ธุ์สามารถขอสัญ ชาติไ ทยหรือ ขอมีสถานะคนต่ า งด้า วเข้า เมือ งโดยชอบด้ว ยกฎหมายได้ต าม
11
หลักเกณฑ์ท่กี าหนด ภายใต้กฎหมายสัญชาติและกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมื อง และภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคล กรณีบุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานทีม่ อี ายุต่ ากว่า 15 ปี สามารถขึน้ ทะเบียนพร้อม
กับผูป้ กครองทีเ่ ป็ นแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานได้ ซึง่ ทาให้เด็กอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและสามารถเข้าถึงสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินการทีจ่ ะให้เด็กเหล่านี้ได้รบั สัญชาติของประเทศต้นทางตามบิดาและมารดา
ตามหลักการสืบสายโลหิต โดยได้รบั การสนับสนุ นจากหลักฐานการจดทะเบียนการเกิดและการพิสจู น์สญ
ั ชาติของบิดา
มารดาทีเ่ ป็ นแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐาน
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ปญั หาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนยังคงเป็ นความท้าทายทีส่ าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นความรุนแรงในครอบครัว สื่อ
ั หาเด็ก กับ ยาเสพติด ซึ่ง ต้ อ งมีก ารบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี
ลามกเด็ก การล่ ว งละเมิด ทางเพศต่ อ เด็ก และป ญ
ประสิทธิภาพ ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายจะต้องให้ความสาคัญกับคดีละเมิดสิทธิเด็ก เข้าใจขัน้ ตอนการบังคับ
ใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และให้การคุม้ ครองสิทธิและศักดิศรี
์ ของเด็กในกระบวนการยุตธิ รรมอย่างจริงจังด้วย นอกจากนี้
ควรเพิม่ ความพยายามในการนาเด็กกลับเข้าสูส่ งั คมเพื่อให้ได้เรียนหนังสือต่อเนื่อง ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน
และโรงเรียน ในการป้องกัน คุม้ ครอง และช่วยเหลือเด็กทีถ่ ูกละเมิด รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมคานิยาม
ของ “สือ่ ลามกเด็ก”
66.
สาหรับกระบวนการช่วยเหลือเด็กนัน้ รัฐบาลได้จดั ตัง้ กลไกต่างๆ อาทิ ศูนย์พง่ึ ได้ (One-Stop Crisis CentreOSCC) ในโรงพยาบาล การให้บริการโทรศัพท์สายด่วน และศูนย์พกั พิงของทัง้ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมี
ทีมสหวิชาชีพ12 และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความช่วยเหลือแก่เด็กทีถ่ ูกล่วงละเมิดและเด็กทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสีย่ งต่อ
การถูก ล่ ว งละเมิด รวมทัง้ มีก ารศึก ษาสถานการณ์ ค วามรุ นแรงต่ อ เด็ก และเยาวชน เพื่อใช้ใ นการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปญั หาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนระดับชาติต่อไป
67.
สาหรับประเด็นแรงงานเด็ก พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ห้ามการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปญั หาการใช้แรงงานเด็ก ซึง่ เป็ นผลมาจากการดาเนินมาตรการเชิงป้องกันต่างๆ และการจัดตัง้ เครือข่ายแรงงานเด็กใน
ระดับต่างๆ จนถึงระดับหมู่บ้าน โดยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการขจัดแรงงานเ ด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายทีส่ ุดซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เพื่อวางนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปญั หาการใช้แรงงานเด็กอย่าง
เป็ นองค์รวมโดยเน้นการแก้ไขปญั หาการแสวงประโยชน์จากเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี ยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
เสริมสร้างประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ต รวจแรงงาน ในขณะเดียวกัน ต้องผลักดันเด็กโยกย้ายถิ่นฐานให้เข้าสู่ระบบ
การศึกษาให้มากขึน้ ด้วย
68.
คนเร่ร่อนและเด็กบนถนนยังคงเป็ นปญั หาท้าทายที่สาคัญ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้พยายาม
ดาเนินงานเชิงรุกในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ทัง้ การจัดครูสอนหนังสือ การให้คาปรึกษา การนาเข้าสถานสงเคราะห์ การ
พาเข้าสูร่ ะบบโรงเรียน และการกลับคืนสู่ครอบครัว อย่างไรก็ดี ปญั หานี้ยงั คงต้องมีการดาเนินงานทีแ่ ข็งขันและต่อเนื่อง
ผ่านการมียุทธศาสตร์แก้ไขปญั หาทีเ่ ป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
สิ ทธิ สตรี
69.
รัฐธรรมนูญไทยรับรองความเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนตามกฎหมาย ซึง่ รวมถึงความเสมอภาคระหว่าง
หญิงกับชาย โดยประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กลไก และกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
สตรี13 นอกจากนี้ ไทยอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อถอนข้อสงวนข้อ 16 ของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบเกีย่ วกับการสมรสและครอบครัว
70.
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติซง่ึ มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานเป็ น
กลไกหลักในการกาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมทัง้ มีการจัดทาแผนพัฒนาสตรี
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่ ให้ความสาคัญกับประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้
สตรีสามารถเข้าถึงสิทธิทต่ี นเองพึงได้รบั อย่างเต็มที่
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รัฐบาลได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Chief Gender Equality Officers-CGEO) และศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Points-GFP) ในกระทรวงต่างๆ เพื่อเป็ นกลไกทางาน
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และบูรณาการมิตหิ ญิงชายในการทางานของแต่ละกระทรวง
72.
ประเทศไทยได้รเิ ริม่ จัดทาข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่
มิใช่การคุมขังสาหรับผูก้ ระทาผิดหญิง หรือ “ข้อกาหนดกรุงเทพฯ” ภายใต้พระดาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร
กิตยิ าภา เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขังหญิงโดยการคานึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนดังกล่าว โดยขณะนี้
ประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่ างจัดตัง้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุ วตั ิขอ้ กาหนด
กรุงเทพฯ ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
73.
รัฐธรรมนู ญของไทยได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้คานึงถึงสัดส่วนของหญิงชายที่
ใกล้เคียงกัน แต่ในปจั จุบนั ไทยยังมีสดั ส่วนของสตรีท่เี ข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองน้อยมาก รัฐบาลจึง
พยายามดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มสี ว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและเข้าสูร่ ะดับการบริหารและการ
ตัดสินใจมากขึน้ โดยการให้ความรูแ้ ละทักษะภาวะการเป็ นผูน้ าเพื่อเพิม่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและทางการปกครอง
ของสตรี และการกระตุ้นให้พรรคการเมืองเห็นความสาคัญและคุณค่าของสตรีและส่งเสริมสตรีให้ลงสมัครรับเลือกตัง้
อย่างไรก็ดี ในภาคประชาสังคมของไทย ปรากฏว่ามีสตรีเป็ นผู้นาองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในจานวนที่ใกล้เคียงกับ
ผูช้ าย และสตรีมบี ทบาทนาในการเรียกร้องการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในสังคมหลายด้าน
74.
ความรุนแรงต่อสตรียงั คงเป็ นประเด็นท้าทายสาหรับไทย โดยประเทศไทยได้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหลาย
14
ฉบับเพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังได้ออกมาตรการต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์ยุตกิ ารใช้ความรุนแรงต่อสตรี
ทัวประเทศ
่
การจัดตัง้ ศูนย์พง่ึ ได้ (One-Stop Crisis Centre-OSCC) ในโรงพยาบาล การให้ความช่วยเหลือผูถ้ ูกกระทา
ความรุนแรงโดยสหวิชาชีพ การให้บริการโทรศัพท์สายด่วนและศูนย์พกั พิงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่อความรุนแรง การ
จัดตัง้ ห้องสอบสวนสตรีในสถานีตารวจและการใช้ตารวจหญิงในการสอบสวน และการจัดตัง้ ห้องพิจารณาคดีพเิ ศษในศาล
สาหรับสตรีทถ่ี ูกล่วงละเมิด ทัง้ นี้ สตรีพกิ ารเป็ นหนึ่งในกลุ่มเสีย่ งต่อความรุนแรง จึงได้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาสตรีพกิ าร
โดยเฉพาะเพือ้ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั สตรีพกิ าร
75.
รัฐบาลให้ความสาคัญกับ ปญั หาการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้มีการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปญั หา โดยใช้แนวทางสหวิชาชีพ และการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็ นมาตรการเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ประเทศไทยกาลังอยู่
ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิดา้ นอนามัยเจริญ
พันธุ์ของสตรีทุกกลุ่ม รวมทัง้ กลุ่มวัยรุ่นที่ตงั ้ ครรภ์ไม่พร้อมซึ่งร่างพระราชบัญญัติจะประกันสิทธิด้านการศึกษาให้กบั
เยาวชนกลุ่มนี้ดว้ ย
76.
อุปสรรคทีส่ าคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของสตรีและความเสมอภาคทางเพศ คือ
ทัศนคติเชิงลบของสังคมที่มตี ่ อสตรีและบทบาทของสตรี รัฐบาลไทยมุ่งมันที
่ ่จะแก้ไขปญั หานี้ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ อาทิ
การบูรณาการความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศในการศึกษาทุกระดับ การอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นหญิงชาย และการสนับสนุ นให้ส่อื สารมวลชนช่วยเสริมสร้างความ
ตระหนักของประชาชนเกีย่ วกับบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคทางเพศทัง้ ในครอบครัวและในสังคม นอกจากนี้ ได้
พยายามส่งเสริมให้เพศชายมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิสตรีและปญั หาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมด้วย
77.
ประเทศไทยกาลังจัดทาร่างกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ ซึง่ นอกจากจะให้ความคุม้ ครองเพศสตรีจากการ
ถูก เลือ กปฏิบตั ิแ ล้ว ยัง ครอบคลุ ม ไปถึง การห้า มเลือ กปฏิบ ัติต่ อกลุ่ ม บุ ค คลที่มีค วามหลากหลายทางเพศด้ว ย ทั ้ ง นี้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยห้ามการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ในขณะ

- 15 ทีค่ วามหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็ นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของไทย อย่างไรก็ดี ผูท้ ม่ี อี ตั ลักษณ์ทางเพศยังมี
ปญั หาการเข้าถึงสิทธิพน้ื ฐานบางประการ อันเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบตั ซิ ง่ึ จะได้มกี ารพิจารณาต่อไป
สิ ทธิ คนพิ การ
78.
รัฐธรรมนูญไทยรับรองความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนทุกคนและห้ามการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคลนัน้ รัฐธรรมนู ญยังคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสิง่ อานวยความสะดวกสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐ
79.
ประเทศไทยได้พฒ
ั นากฎหมายหลายฉบับเพื่อคุม้ ครองสิทธิของคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิง่ อานวยความสะดวกสาธารณะและบริการต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นบทกฎหมายทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐาน
ของหลักสิทธิมนุ ษยชนในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติเป็ นแนวทาง
หลักในการบูรณาการกลไกการดาเนินงานด้านคนพิการ และมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
โดยนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เป็ นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน รวมทัง้ มีการจัดตัง้ คณะอนุ กรรมการในทุก
จังหวัดเพื่อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ และให้ความคุม้ ครองคนพิการในระดับท้องถิน่
80.
ประเทศไทยได้รเิ ริม่ มาตรการหลายด้าน ทัง้ ในเรื่องกฎหมาย สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ของคนพิการ ได้แก่ การ
จัดสวัสดิการเบีย้ ยังชีพคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการในอัตรา 500 บาทต่อเดือน การกาหนดให้หน่ วยงานของรัฐและ
เอกชนต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน การจัดบริการล่ามภาษามือสาหรับคน
พิการทางการได้ยนิ และสือ่ ความหมาย การจัดบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่
เป็ นธรรมต่อคนพิการ การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ การส่งเสริมรณรงค์การจัดสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
มาตรการลดหย่อนภาษีคนพิการ และการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารซึง่ เอือ้ ประโยชน์ให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ดยี งิ่ ขึน้
81.
ประเทศไทยยังได้จดั ตัง้ กลไกคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนพิการในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ศูนย์การ
ดารงชีวิต อิสระของคนพิก าร และโครงการไม้เท้าขาว โครงการเหล่ านี้ จดั ตัง้ ขึ้น เพื่อช่ วยเหลือคนพิการให้สามารถ
ดารงชีวติ ได้อย่างอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึน้ โครงการเหล่านี้ได้รบั ความร่วมมือจากคนพิก ารใน
ภาคส่วนต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดพืน้ ฐานเรื่องการพัฒนาทีค่ นพิการมีสว่ นร่วม
82.
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการดาเนินงานที่ก้าวหน้า แต่กย็ งั มีความจาเป็ นที่จะต้องเสริมสร้างความตระหนักของ
สังคมเกีย่ วกับสิทธิของคนพิการ โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุ นให้คนพิการเข้าถึงสิ ทธิและสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย
รวมถึงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสาคัญกับ
ปญั หาการขาดแคลนและการเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกและบริการสาธารณะของคนพิการ
สิ ทธิ ผสู้ ูงอายุ
83.
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็ นสังคมผูส้ งู อายุโดยมีสดั ส่วนของประชากรทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุ (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า)
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 11 ของจานวนประชากรทัง้ หมดหรือมากกว่า 7 ล้านคน อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในปี พ.ศ.
2573 สัดส่วนของประชากรผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 25 ดังนัน้ รัฐบาลไทยจึงมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินงานอย่าง
เต็มทีเ่ พื่อให้ผสู้ งู อายุสามารถดารงชีวติ ได้อย่างสมศักดิศรี
์ และได้รบั การดูแลและความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐ
84.
นโยบายของประเทศไทยเกีย่ วกับผูส้ งู อายุเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2545-2565 และพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 ซึง่ สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วย

- 16 ผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุประกันสิทธิของผูส้ งู อายุในด้านต่างๆ และการจัดตัง้ กองทุนผูส้ งู อายุซง่ึ
ให้บริการเงินกูไ้ ม่มดี อกเบีย้ สาหรับผูส้ งู อายุเพื่อการลงทุนหารายได้หลังจากเกษียณ
85.
ในขณะทีแ่ ผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 1 มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและสานึกในสังคมเกีย่ วกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาว โดยสนับสนุ นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็ น
สมาชิกในสังคมที่มศี กั ยภาพ มีสุขภาพแข็งแรงและมีเงินออมเพียงพอต่อการดารงชีวติ โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติซ่งึ มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานเป็ นกลไกขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ทัง้ นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยได้ขยาย
การให้เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุให้ครอบคลุมผูส้ งู อายุทุกคนทีไ่ ม่ได้รบั เงินบานาญหรือสิทธิประโยชน์จากโครงการสวัสดิการอื่น
ใดของรัฐบาล เพื่อเป็ นการสร้างความมันคงทางด้
่
านรายได้ให้กบั ผูส้ งู อายุ ปจั จุบนั มีผสู้ งู อายุจานวนประมาณ 6 ล้านคน
ได้รบั ประโยชน์จากเบีย้ ยังชีพดังกล่าว
86.
รัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความมันคงด้
่
านรายได้และสังคมสาหรับผู้สูงอายุอย่างยังยื
่ น โดยการ
สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุสามารถพึง่ พาตนเองและดารงชีวติ ได้โดยการใช้เงินออม ไม่ใช่แค่เพียงรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ
เท่านัน้ โดยได้ออกพระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็ นกลไกทีส่ ง่ เสริมให้คนวัยทางานทุกคนซึง่ ไม่ได้อยู่ใน
ระบบบานาญของรัฐบาลสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมโดยความสมัครใจซึง่ จะทาให้ผทู้ เ่ี ข้าร่วมได้รบั เบีย้ ยังชีพรายเดือนตลอด
ชีวติ ภายหลังเกษียณอายุ
87.
รัฐบาลได้มอบอานาจให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมี
แผนการทีจ่ ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยสมทบการเก็บเงินออมของผูส้ งู อายุในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดตัง้
โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นเพื่อเป็ นกลไกในระดับท้องถิน่ ในการดูแลและคุม้ ครองผูส้ งู อายุทวประเทศด้
ั่
วย
88.
ผูส้ งู อายุในประเทศไทยยังมีความต้องการทีจ่ ะให้รฐั เข้ามาส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิในการทางาน การส่งเสริม
ให้ผสู้ ูงอายุมสี ุขภาพทีด่ ี และการใช้ความรู้ ทักษะ และความชานาญของผู้สงู อายุในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มากขึน้ รวมทัง้ การแก้ไขปญั หาผูส้ งู อายุทถ่ี ูกบุตรหลานทอดทิง้ ซึง่ รัฐควรหามาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบครัว
และชุมชนเข้ามาดูแลผูส้ งู อายุดงั กล่าว นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ งู อายุทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ตามกฎหมาย และการเตรียมประชาชนให้เข้าสูว่ ยั สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
สิ ทธิ ของกลุ่มคนชายขอบ
กลุ่มชาติ พนั ธุ์
89.
กลุ่มชาติพนั ธุท์ ุกกลุ่มในประเทศไทยต่างได้รบั ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมายโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ รัฐธรรมนูญไทยคุม้ ครองและรับรองสิทธิของชุมชนดัง้ เดิมในการอนุ รกั ษ์หรือฟื้ นฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ และสิทธิในการมีสว่ นร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
90.
กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้รบั การบูรณาการเข้าสู่สงั คมไทยในหลายด้าน โดยหากอยู่อาศัยในไทยเป็ นเวลานาน
สามารถได้รบั สถานะเป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและบุตรก็สามารถได้รบั สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติและ
ั
ยุทธศาสตร์การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามทีก่ ล่าวไว้แล้วในวรรค 64
91.
บุคคลในกลุ่มชาติพนั ธุท์ อ่ี ยู่ในกระบวนการทีจ่ ะได้สญ
ั ชาติไทย ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเช่นเดียวกับคนไทย ซึง่ รัฐบาลได้ขยายบริการสาธารณสุขขัน้ พื้นฐานให้ครอบคลุมบุคคลที่มปี ญั หาสถานะและ
สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 23 มีนาคม 2553 จานวนกว่า 400,000 คน โดยจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมสาหรับเดือน
เมษายนถึงกันยายน 2553 จานวน 348.04 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมและฟื้ นฟูสุขภาพ รักษาพยาบาล และควบคุมป้องกัน
โรคสาหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าว
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กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ด้รบั สิทธิในการพัฒนาผ่านทางโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ซึง่ ดาเนินการมากว่า 60 ปี แล้ว โครงการต่างๆ เหล่านี้มสี ว่ นสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนชาติพนั ธุโ์ ดยให้
ความช่วยเหลือในด้านการเกษตร การฝึ กอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข สิง่ อานวยความสะดวกพื้นฐาน และการสร้าง
โอกาสในการจ้างงานแก่กลุ่มคนดังกล่าว โครงการเหล่านี้ยงั ช่วยเสริมสร้างจิตสานึกของชุมชนชาติพนั ธุ์เกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ฟื้นฟูและรักษาพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ แก้ไขปญั หายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาติพนั ธุผ์ ่าน
การพัฒนาแบบพอเพียงและยังยื
่ น ในขณะเดีย วกันก็รกั ษาขนบธรรมเนียมและการดารงชีวติ ตามวิถีประเพณีดงั ้ เดิมของ
ชุมชนไว้
93.
ประเด็นท้าทายทีต่ อ้ งแก้ไข อาทิ การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ และการศึกษา เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา
วัฒนธรรมและสภาพภูมศิ าสตร์ทอ่ี ยู่ห่างไกล กระบวนการให้สญ
ั ชาติและสถานะแก่บุคคลยังเป็ นไปอย่างล่าช้าเนื่องจาก
ขาดแคลนทรัพยากรคนและงบประมาณ เจ้าหน้ าที่ของรัฐขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และมีทศั นคติเชิงลบกับบุคคลเหล่านี้ รวมทัง้ ปญั หาการทุจริตรีดไถบุคคลชาติพนั ธุ์ท่ยี งั ไม่มบี ตั รประชาชน
นอกจากนี้ โดยทีก่ ลุ่มชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่อาศัยอยู่ในทีด่ นิ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ ์ รัฐบาลกาลังพิจารณาอนุ ญาตให้ชุมชนกลุ่ม
ชาติพนั ธุส์ ามารถอยู่อาศัยและใช้ทท่ี ากินอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบทีเ่ รียกว่าโฉนดชุมชน
แรงงานโยกย้ายถิ น่ ฐาน
94.
ประเทศไทยเป็ นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานโยกย้ ายถิ่นฐานมาเป็ นระยะเวลานาน
เนื่องจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ ซึง่ เป็ นประเทศ
ต้นทางของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานในไทยจานวนกว่า 2 ล้านคน
95.
ประเทศไทยได้จดั ทาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับประเทศลาว กัมพูชา และพม่ า เพื่อเป็ นช่องทางให้
แรงงานจากประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย โดยแรงงานทีเ่ ข้ามาทางานในไทยภายใต้ MOU จะได้รบั
การตรวจลงตราและใบอนุ ญาตทางานเป็ นเวลา 2 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปได้อกี 2 ปี แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานที่
จดทะเบียนและได้รบั ใบอนุญาตทางานแล้วจะได้รบั สิทธิเช่นเดียวกับแรงงานไทย
96.
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานทุกคนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานได้ รัฐบาลไทยจึงได้เปิ ด
โอกาสให้แรงงานผิดกฎหมายจากกัมพูชา ลาว และพม่า ได้รบั การปรับเปลีย่ นสถานะให้เป็ นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
ผ่านกระบวนการจดทะเบียนทัวประเทศ
่
ซึง่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547
รวมทัง้ สิน้ แล้ว 6 ครัง้ โดยการจดทะเบียนสองครัง้ หลังสุดได้อนุ ญาตให้ผตู้ ดิ ตามอายุไม่เกิน 15 ปี เข้ารับการจดทะเบียน
พร้อมผูป้ กครองด้วย แรงงานทีจ่ ดทะเบียนมีสทิ ธิได้รบั หลักประกันสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานและการคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย 3
ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537
97.
เมื่อปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศให้แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานทีจ่ ดทะเบียนแล้วเข้าสู่กระบวนการพิสู จน์สญ
ั ชาติเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานะของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้มสี ถานะเป็ นแรงงานถูกกฎหมาย โดยเมื่อ
ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว แรงงานจะได้รบั เอกสารรับรองบุคคลหรือหนังสือเดินทางจากประเทศต้นทาง และประเทศ
ไทยจะตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทางานให้เป็ นเวลา 2 ปี และอาจได้รบั การขยายเวลาต่ออีก 2 ปี โดยกระบวนการ
พิสจู น์สญ
ั ชาตินนั ้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้ รัฐบาลยังได้พยายามเจรจากับประเทศ
ต้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติง่ายขึน้ เร็วขึน้ และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
98.
ในการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและขจัดการถูกเอาเปรียบจากผูแ้ สวงหาประโยชน์ ประเทศไทย
ได้พยายามเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานเป็ นภาษาพม่า ลาว
และกัมพูชา เพื่อให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงข้อ มูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเองได้ และในทุกจังหวัดจะมีการ
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เจ้าหน้าทีแ่ รงงาน และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสาธารณชนทัง้ ในส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิแรงงานและเสริมสร้างเครือข่ายการคุม้ ครองแรงงานให้มคี วามเข้มแข็ง
99.
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจะได้รบั การคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิโดยนายจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึง่ กาหนดบทลงโทษทีห่ นักขึน้ แก่นายจ้างทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์และการ
ใช้แรงงานบังคับ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องให้ความสาคัญและจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
คุม้ ครองแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานมิให้ถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้าง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายค่าจ้างขัน้ ต่ าและความ
ปลอดภัย ในการท างานอย่ า งเคร่ ง ครัด รวมทัง้ การช่ ว ยเหลือ เพื่อ ให้แ รงงานเหล่ า นี้ เ ข้า ถึง การบริก ารสุ ข ภาพและ
กระบวนการยุตธิ รรมได้โดยเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ปญั หาการทุจริต การรีดไถ และการ
ละเมิดสิทธิแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานโดยเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายก็เป็ นประเด็นท้าทายที่ผเู้ กี่ยวข้องทุกหน่ วยต้องเร่ง
แก้ไข
100. สาหรับสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและบุตรที่ไม่ได้จดทะเบียนนัน้ กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายให้การรักษาแรงงานทุกคนโดยไม่เลือกสถานะ รวมทัง้ ได้พยายามดาเนินงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงแรงงานกลุ่ มนี้ใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรคเบือ้ งต้น ตลอดจนการเข้าไปให้วคั ซีนสร้างภูมคิ ุม้ กันโรคกับเด็กทีเ่ ป็ น
บุตรของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานถึงแหล่งทีเ่ ด็กเหล่านี้อยู่อาศัย
101. ประเทศไทยตระหนักดีถงึ ความสาคัญของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยกาลังมี
การพิจารณาที่จะบรรจุประเด็นแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อ
จัดระบบการบริหารจัดการแรงงานโยกย้ายถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ ได้แก่ สิทธิมนุ ษยชน ความ
มันคงของประเทศ
่
และความต้องการทางเศรษฐกิจควบคู่กนั นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทบทวนยุทธศาสตร์
การจัดการสถานะของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานในภาพรวม เพื่อให้กระบวนการจดทะเบียนและการพิสจู น์สญ
ั ชาติเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพในการนาแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานเข้าสูร่ ะบบให้ได้จานวนมากทีส่ ดุ สาหรับการเข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและครอบครัว ประเทศไทยจะพิจารณาถึงความพร้อมต่อไป
ผูห้ นี ภยั การสู้รบและผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิ ง
102. แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็ นภาคีของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลภ้ี ยั พ.ศ. 2494 และพิธสี าร พ.ศ. 2510
แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ทพ่ี กั พิงแก่ผู้หนีภยั การสูร้ บจากพม่าประมาณ 110,000 คนในพืน้ ที่พกั พิงชัวคราว
่
9 แห่งใน 4
จังหวัดตามแนวชายแดน ด้วยเหตุ ผลทางมนุ ษยธรรม โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่ มประเทศผู้ใ ห้ สานัก งาน
ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่ างๆ เพื่อให้ความคุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของบุคคลเหล่านี้ และแสวงหาแนวทางแก้ปญั หานี้อย่างยังยื
่ น ซึง่ รวมถึงการรับไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ าม
103. ประเทศไทยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในการจัดตัง้ คลินิกและได้จดั ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ไป
ให้การรักษาพยาบาลผู้หนีภัยฯ รวมถึงชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่พกั พิงชัวคราว
่
ผู้หนีภยั ฯ ที่มีปญั หา
สุขภาพร้ายแรงจะถูกส่งเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลของรัฐภายในท้องทีน่ นั ้ ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขก็ได้
จัดกิจกรรมป้องกันโรคต่างๆ อาทิ การสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค นอกจากนี้ ยังได้จดั การฝึ กอบรมทักษะอาชีพให้แก่ผหู้ นีภยั ฯ
เพื่อเสริมสร้างทักษะอันจะเป็ นประโยชน์เมื่อผูห้ นีภยั ฯ เดินทางกลับไปยังประเทศของตนหรือไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศอื่น
และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ในบริเวณพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวเพื
่
่อลดการพึง่ พาความช่วยเหลือของผูห้ นีภยั ฯ
104. สาหรับเด็กในพื้นที่พกั พิงชัวคราว
่
สามารถเข้าถึงการศึกษาเทียบเท่าชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ได้ โดยแม้ว่าหลักสูตรการศึกษาในพืน้ ที่พกั พิงชัวคราวเป็
่
นหลักสูตรเฉพาะทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรอง

- 19 จากระบบการศึกษาภายนอก แต่ขณะนี้กาลังมีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้รบั
การรับรองในอนาคต นอกจากนี้ เด็กในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวยั
่
งได้รบั สิทธิในการจดทะเบียนเกิดทุกคน
105. รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจ่ ะเข้าไปบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวดั
่
งกล่าวอย่างเต็มทีม่ ากขึน้ รวมถึงนโยบายที่
จะให้การศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูห้ นีภยั ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลกลุ่มนี้ในการเดินทางกลับอย่าง
ปลอดภัยและมีศกั ดิศรี
์ และมีบทบาทสร้างสรรค์ในประเทศบ้านเกิดเมื่อสถานการณ์มคี วามปลอดภัย
106. ประเทศไทยตระหนักถึงความท้าทายในรูปแบบใหม่ คือ สถานการณ์ของผู้แสวงหาที่พกั พิงในเขตเมืองซึ่ง
รัฐบาลไทยพยายามหาทางออกให้กบั บุคคลดังกล่าวบนพืน้ ฐานของหลักมนุ ษยธรรมภายใต้กรอบของพระราชบัญญัตคิ น
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติในการเข้าไป
ดูแลตรวจสอบความเป็ นอยู่ของบุคคลกลุ่มดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน
(4) การค้ามนุษย์
107. ปญั หาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็ นปญั หาทีซ่ บั ซ้อนเนื่องจากประเทศไทยเป็ นทัง้ ประเทศต้นทาง ทางผ่าน
และประเทศปลายทางของการค้ามนุ ษย์ โดยปญั หานี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สตรี เด็กหญิง เด็กชาย แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน และกลุ่มชาติพนั ธุ์ และมีรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การค้ามนุ ษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ เพื่อแสวง
ประโยชน์ดา้ นแรงงาน และการบังคับให้ขอทาน
108. การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเริม่ ขึน้ อย่างจริงจังตัง้ แต่ช่วงปี พ.ศ. 2530 และได้ประกาศให้เป็ นวาระ
แห่งชาติตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยไทยได้พฒ
ั นากฎหมาย นโยบายและกลไกต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มกี าร
บังคับใช้พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุ ษยชนและ
การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุ ษย์โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ หรือสถานะทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับพิธสี ารเพื่อ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร
109. ประเทศไทยดาเนินนโยบายต่ อต้านการค้ามนุ ษย์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการป้องกัน ด้านการ
15
คุม้ ครองและด้านการดาเนินคดี นับตัง้ แต่บงั คับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. 2551 มี
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การจับกุมผูก้ ระทาผิดจานวน 221 คน รวม 139 คดี นอกจากนี้ ปจั จุบนั ได้มกี ารผ่อนผันให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรชัวคราว
่
และอนุญาตให้ทางานในไทยได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อผลในการดาเนินคดีกบั
ผูก้ ระทาผิด การบาบัดฟื้นฟู และการเรียกร้องสิทธิของผูเ้ สียหาย
110. ประเทศไทยยังได้จดั ทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในระดับอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขงและทวิภาคีกบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในการแก้ไขปญั หาการค้ามนุ ษย์และการคุม้ ครองและช่วยเหลือเหยื่อ
ค้ามนุษย์ และได้ร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อแก้ไขปญั หาการค้ามนุษย์ผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมภิ าคต่างๆ
111. ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการบรรเทาปญั หาบางส่วน อาทิ การบังคับค้าประเวณีเด็กและบังคับใช้
แรงงานเด็ก รวมทัง้ การดูแลฟื้ นฟูเหยื่อ แต่รูปแบบการค้ามนุ ษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนมากขึน้ จึงยังมี
ความท้า ทายในเรื่อ งการปราบปราม โดยมีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งส่ง เสริม การบัง คับ ใช้ก ฎหมายและเสริม สร้ างขีด
ความสามารถของเจ้าหน้ าที่รฐั ทัง้ ในด้านทรัพยากรและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มกี ารลงโทษเจ้าหน้าทีท่ ท่ี ุจริตและรู้เห็นเป็ นใจกับขบวนการค้ามนุ ษย์อย่างเข้มงวด
ตามกฎหมาย และเร่งรัดคดีความเกีย่ วกับการค้ามนุ ษย์เพื่อให้เหยื่อได้รบั การชดเชยเยียวยาและสามารถนาผูก้ ระทาผิด
มาลงโทษ นอกจากนี้ ยัง ต้ อ งส่ ง เสริม ความเข้ม แข็ง ให้ทีม สหวิช าชีพ โดยเฉพาะในระดับ จัง หวัด โดยให้มีก ลไก
ประสานงานและติดตามการทางานของสหวิชาชีพอย่างใกล้ชดิ

- 20 112. ปญั หาการค้ามนุษย์ในธุรกิจประมงเป็ นความท้าทายทีส่ าคัญ จึงได้มกี ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ในธุรกิจประมงเป็ นการเฉพาะ ซึง่ กาลังมีการศึกษาเรื่องการจัดตัง้ ศูนย์จดั หาแรงงานในกิจการ
ประมง เพื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลนลูกเรือทัง้ คนไทยและคนต่างด้าวอย่างเบ็ดเสร็จ และจัดระเบียบและคุม้ ครองสิทธิ
การใช้แรงงานในกิจการประมงทะเล โดยมีสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็ นผูด้ าเนินการภายใต้การกากับดูแลของ
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
113. เพื่อเป็ นการยืนยันความมุ่งมันของประเทศไทยในการแก้
่
ไขปญั หาการค้ามนุ ษย์ รัฐบาลไทยได้เชิญผู้เสนอ
รายงานพิเศษด้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เยือนไทยในปี พ.ศ. 2554
IV. ความสาเร็จและความท้าทาย
ก. ความสาเร็จ
114. ประเทศไทยเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนเกือบทุกฉบับและได้ดาเนินการเพื่อถอน
ข้อสงวนของไทยต่อข้อบทของอนุ สญ
ั ญาต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้ความคุม้ ครองสิทธิของประชาชนให้ครอบคลุม
ตามอนุสญ
ั ญา
115. ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ตลอดจนสิทธิชุมชนได้รบั การคุ้มครอง
ภายใต้รฐั ธรรมนูญไทย และได้มกี ารพัฒนากรอบกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ มากมายหลายฉบับ จนถือได้
ว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านกฎหมายอย่างเพียงพอทีจ่ ะส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ไม่เฉพาะสาหรับคนไทย
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศด้วย
116. ประเทศไทยมีกลไกอิสระเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนหลายกลไกภายใต้รฐั ธรรมนูญ รวมทัง้ กลไกระดับชาติในรูป
คณะกรรมการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ซึง่ หลายกลไกอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยตรงของ
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอานาจการการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนจากส่วนกลางไปยังระดับท้องถิน่ ผ่าน
การจัดตัง้ คณะกรรมการในระดับท้องถิน่ เพื่อคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในพืน้ ที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
กลไกขับเคลื่อนทีส่ าคัญ รวมทัง้ การมีช่องสาหรับผูท้ ถ่ี ูกละเมิดสิทธิในการร้องเรียน รับการเยียวยาและฟื้นฟู
117. ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนของไทยมีบทบาททีเ่ ข้มแข็งมากในการส่งเสริม และคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
โดยสามารถจัดตัง้ เป็ นเครือข่ายดาเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุ ษยชนและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลได้อย่างอิสระ และมีหลายกรณีทภ่ี าคประชาสังคมสามารถผลักดันจนเกิดผลเป็ นรูปธรรม ซึง่ รวมถึง
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การเป็ นกาลังขับเคลื่อนหลักสาหรับการปฏิรูปประเทศ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐและภาคประชาสังคมสามารถทางาน
ร่วมกันในลักษณะหุน้ ส่วนในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญของการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนใน
ประเทศไทย
118. ประชาชนในท้องถิน่ มีความตระหนักเกีย่ วกับสิทธิของตนเองมากขึน้ และมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันเพื่อให้
เกิด การปรับ ปรุ งแก้ไขและคุ้ม ครองสิทธิม นุ ษ ยชนในชุ มชนของตนเอง และเป็ น ปจั จัย ที่ร ัฐ บาลต้องค านึง ถึง ในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนา
ข. ความท้าทาย
119. ความเหลื่อมล้าในสังคมและความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงสิทธิ โอกาส และบริการต่างๆ ของ คนยากจน
ผูด้ อ้ ยโอกาสและคนชายขอบเป็ นปญั หาเชิงโครงสร้าง ซึง่ ต้องอาศัยความมุ่งมันของสั
่
งคมทัง้ ระบบ
120. ความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งต้องมีการเยียวยาแก้ไขปญั หาบนพื้นฐานของหลัก
ประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม และความสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมรูส้ กึ ว่าได้รบั การปฏิบตั จิ ากรัฐอย่าง
เท่าเทียม

- 21 121. ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเทศไทยกาลังพยายามแก้ไขรากเหง้าของปญั หา และการ
อานวยความยุตธิ รรมให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ ทีเ่ กิดจากการกระทาของผูก้ ่อความรุนแรงและของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
122. ความบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งปญั หาส่วนหนึ่งมาจากการขาดจิตสานึกในด้านสิทธิ
มนุ ษยชนและไม่เห็นความสาคัญของสิทธิของกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งรวมถึง
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐขาดความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การทุจริตก็เป็ นปญั หา
สาคัญทีต่ อ้ งมีการแก้ไขอย่างจริงจัง
123. ถึงแม้ไทยจะมีการจัดตัง้ กลไกสหวิชาชีพในระดับท้องถิ่นในการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน แต่ยงั มีความท้าทาย
ในทางปฏิบตั ิในการขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แ ผนงานของท้องถิ่นยังไม่
กล่าวถึงการคุม้ ครองสิทธิของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เด็กและสตรี เท่าทีค่ วร ในขณะที่ต้องมีการกระจายงบประมาณ
จากส่วนกลางให้ทอ้ งถิ่นสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง ทัง้ นี้ การทางานของกลไกดังกล่าวควรมีความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบ โดยจะต้องมีกลไกการตรวจสอบการทางานของท้องถิน่ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย
124. การละเมิดสิทธิของประชาชนในชุมชนโดยโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ซึง่ รัฐต้องเข้ามาดูแลคุม้ ครอง
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รบั การปรึกษาหารือ
อย่างโปร่งใสและจริงจัง และให้ความคุม้ ครองการดาเนินงานของผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนทีเ่ ข้ามาช่วยปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชนในชุมชน
V. ประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญและความมุ่งมันของไทย
่
125. สร้างความยุตธิ รรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ทุกคนผ่านการพัฒนาระบบสวัสดิการและการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้
ความสาคัญกับข้อเสนอแนะการปฏิรูปในด้านต่างๆ ที่มาจากคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่
รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้วอย่างจริงจัง
126. เร่งปฏิรูปโครงสร้างอานาจผ่านการกระจายอานาจการปกครองไปสู่ทอ้ งถิน่ ชุมชน และประชาชนอย่างจริงจัง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนในระดับพืน้ ที่ และ
ส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน โดยเฉพาะสิทธิของสตรี เด็ก คนพิการ และผูส้ ูงอายุ รวมทัง้ สิทธิชุมชนเป็ นส่วน
หนึ่ ง ของแผนงานระดับ ท้อ งถิ่น โดยให้ป ระชาชนเข้า มามีส่ว นร่ ว ม ทัง้ ร่ ว มรู้ ร่ ว มคิด ร่ ว มปฏิบ ัติ และร่ ว มติด ตาม
ประเมินผลในการดาเนินนโยบายและแผนงานทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ ของประชาชนในชุมชน
127. เร่ง ปฏิรู ปกระบวนการยุ ติธ รรมทัง้ ระบบ กลไก และกระบวนการ เพื่อน าไปสู่ธรรมาภิบ าล การเคารพและ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ั หาสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ใ ห้ก ลับ คืน สู่ค วามสงบโดยเร็ว โดยใช้แ นวทางสัน ติวิธี ความ
128. เร่ ง แก้ไ ขป ญ
สมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจ หลักนิติธรรม สิทธิม นุ ษยชน การพัฒนาที่มีส่วนร่วมของประชาชน และการอานวย
ความยุตธิ รรม รวมทัง้ พยายามยกเลิกกฎหมายพิเศษในพืน้ ทีเ่ พื่อมุ่งสูว่ ถิ ที างพลเรือนในการแก้ไขปญั หา
129. เสริม สร้างความเข้ม แข็งของการบังคับใช้กฎหมายและการดาเนิน งานตามนโยบายและแผนงานต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนอย่างเต็มทีแ่ ละแข็งขัน รวมทัง้ การส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิน่
130. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ โดยเน้นทัง้ สิทธิและหน้าที่ การมีจติ สานึกต่อ
สาธารณะและส่วนรวม ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุ ษยชนและเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับตราสารระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุ ษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยให้มคี วามอ่อนไหวต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบางและ

- 22 กลุ่มชายขอบเป็ นพิเศษ และแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และผูน้ าชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทในการคุม้ ครอง
สิทธิของประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ประชาชน
131. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นสังคมไทย และสิทธิขนั ้
พืน้ ฐานของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบตั ใิ นสังคม และให้มกี ารเผยแพร่อนุ สญ
ั ญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
132.

เร่งปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีท่ าให้สทิ ธิอนั พึงได้ของประชาชนถูกละเมิด

133. อนุ วตั แิ ผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติและคามันด้
่ านสิทธิมนุ ษยชนให้เกิดผลเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาท
และความรับผิดชอบของไทยในการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในฐานะที่ไทยเป็ น
สมาชิกคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
VI. การเสริมสร้างขีดความสามารถและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค
134. ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมขีดความสามารถด้านสิทธิมนุ ษยชนศึกษาและการฝึ กอบรมด้านสิทธิมนุ ษยชน
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและปลู ก ฝ งั วัฒ นธรรมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสัง คมไทย ทั ง้ ในระดับ ภาครั ฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา ครอบครัวและชุมชน
135. ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการแบ่งปนั แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่ วยงานภาครัฐ
ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายด้านสิทธิมนุ ษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงโครงสร้างของหน่ วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายทีเ่ อือ้ ต่อวัฒนธรรมการทางานทีม่ คี ่านิยมสิทธิมนุษยชนเป็ นพืน้ ฐาน
136. การแบ่งปนั แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุ ษยชนที่ดขี องไทยให้กบั ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน

*********************************************
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1

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู และอัตราการว่างงานทีต่ ่าเป็ นผลมาจากความสาเร็จของแผนกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล 2 แผน ซึง่

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมีโครงการและนโยบายต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ โครงการเช็คช่วยชาติเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายของผูม้ ี
รายได้ต่า นโยบายน้า-ไฟฟรี นโยบายรถเมล์และรถไฟชัน้ สามฟรี การปรับลดราคาอาหารสัตว์และพันธุส์ ตั ว์ ราคาน้ามันเพื่อลดค่าครองชีพของ
ประชาชน โครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อบรรเทาปญั หาการว่างงานและเพิม่ ศักยภาพของผูว้ า่ งงาน เป็ นต้น
2

มาตรการเหล่านี้ดาเนินการผ่านทางกลไกต่างๆ เช่น การตัง้ คลินิกกฎหมายในทุกจังหวัดในประเทศ คลินิกยุตธิ รรมเคลื่อนที่ กองทุน

ยุตธิ รรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนยากจน โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเพื่อช่วยไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชนโดยไม่ต้อง
อาศัยการฟ้องร้องดาเนินคดี และการจัดตัง้ สานักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจาจังหวัดทัวประเทศ
่
3

กลไกอื่นๆ มี อาทิ การให้บริการสายด่วน 24 ชัวโมงเพื
่
่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และการจัดตัง้ ศูนย์อานวยความเป็ นธรรมภาค

ประชาชน (KEADILAN CENTRE) ซึง่ ดาเนินงานโดยผูน้ าชุมชนและผูน้ าศาสนา เพื่อให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิมนุ ษยชน รับข้อร้องเรียน
ระงับข้อพิพาท และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เกีย่ วกับการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในระดับอาเภอและระดับตาบล
4

รัฐบาลได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ คอป. ไปบางส่วนแล้ว โดยได้มกี ารให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการให้การสนับสนุ น

ด้านการเงินแก่ผตู้ อ้ งหาทีต่ อ้ งการรับการประกันตัวจากคดีการก่อความไม่สงบทางการเมือง
5

นโยบายทีส่ าคัญ ได้แก่ กองทุนหมูบ่ า้ นซึง่ จะให้บริการเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผยู้ ากไร้ กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลซึ่งรัฐบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกกองทุนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นในอัตราส่วน 1:1:1 บาท/วัน โครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งจัดที่พกั อาศัยให้กบั
50,000 ครอบครัวในชนบท โครงการปรับโครงสร้างหนี้ซง่ึ ช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนโดยการเปลีย่ นหนี้นอกระบบให้มาอยูใ่ นระบบแทน เป็ นต้น
6

โฉนดชุมชนเป็ นนโยบายการกระจายการถือครองทีด่ นิ ของรัฐบาลเพื่อขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคม รัฐบาลจะออกโฉนด

ให้กบั ชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีร่ ฐั เพื่อให้ประชาชนทากิน โดยชุมชนไม่มสี ทิ ธิที์ จ่ ะขายทีด่ นิ ดังกล่าว
7

ปจั จุบนั มีสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศรวม 13 แห่งเพื่อให้ความคุม้ ครองและติดตามตรวจสอบสภาพปญั หาของแรงงานไทย

และให้ความช่วยเหลือตามกรณี
8

โดยทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขมีบทบาทสาคัญอย่างมากในการให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตชนบท รัฐจึงได้เริม่ มอบค่าตอบแทนให้กบั

อาสาสมัครดังกล่าวตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552
9

นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติทุกๆ 5 ปี ซึง่ ผนวกรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติดา้ นการ

พัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็ก” และยุทธศาสตร์จงั หวัดน่าอยูส่ าหรับเด็กและเยาวชนในแผนดังกล่าว กระบวนการจัดทาแผนฯ
เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
10

รัฐบาลมุง่ เน้นการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้หญิงมีครรภ์และมารดาทีอ่ ยูร่ ะหว่างให้นมบุตรได้รบั วัคซีนและ

สารไอโอดีนอย่างเพียงพอเพื่อประกันให้เด็กมีสขุ ภาพดีตงั ้ แต่แรกเกิด การจัดสวัสดิการของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี การให้คาปรึกษาแก่มารดาทีใ่ ห้นม
บุตร สายด่วน 24 ชัวโมงเรื
่
อ่ งอนามัยแม่และเด็ก การจัดตัง้ ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กอ่อนในทุกอาเภอในประเทศ การสนับสนุนภาคธุรกิจจัดบริการศูนย์รบั
เลีย้ งเด็กโดยมีนโยบายทางภาษีเป็ นแรงจูงใจ และการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนซึง่ เป็ นบุตรของแรงงานก่อสร้างโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังจัดทา
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์เพื่อใช้วางแนวทางในการยกระดับคุณภาพของศูน ย์ฯ
ได้อย่างต่อเนื่องเป็ นรูปธรรม
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หลักเกณฑ์แบ่งเป็ น 4 กรณี ได้แก่ (1) กรณีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานและต่อเนื่อง (2) กรณีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ก่อน

18 มกราคม 2548) (3) กรณีเด็กไร้รากเหง้าทีอ่ ยูใ่ นไทยมานาน 10 ปี ขน้ึ ไป และ (4) กรณีทาคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย บุคคลทีเ่ กิดในไทยมีสทิ ธิ
ขอสัญชาติไทยได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด กรณีทไ่ี ม่ได้เกิดในไทยมีสทิ ธิขอสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ และสามารถขอแปลง
สัญชาติเป็ นไทยได้ภายหลังอีกด้วย
12

กลไกสหวิชาชีพหมายถึง บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ วิชาชีพทางการแพทย์ ทางกฏหมายและทางสังคมสงเคราะห์ ซึง่ ทางานอยูใ่ น

ทัง้ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทตัง้ แต่การป้องกัน การตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง การคุม้ ครองสวัสดิภาพ การให้ความ
ช่วยเหลือทางคดี การฟื้ นฟูเยียวยา และการคืนสูส่ งั คม
13

กฎหมายทีส่ าคัญ อาทิ พ.ร.บ. คานาหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2550

เรือ่ งการหมัน้ ให้หญิงชายเท่าเทียมกัน และการให้หญิงชายใช้เหตุฟ้องหย่าเดียวกันได้ และ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ให้ผหู้ ญิงที่
สมรสแล้วใช้นามสกุลเดิมของตนหรือของคูส่ มรสได้
14

กฎหมายทีส่ าคัญ ได้แก่ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้การข่มขืนโดยคูส่ มรสเป็ นความผิดอาญา การออกพระราชบัญญัติ

คุม้ ครองผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการออกกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อคุม้ ครองสตรี
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานทีร่ าชการ
15

นโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย มีการจัดตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานและมีคณะกรรมการ

ประสานงานโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เพื่อกากับดูแลงานต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการ มีการจัดทายุทธศาสตร์แห่งชาติในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ และการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกระดับโดยมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนในลักษณะทีมสหวิชาชีพ (2) ด้านการป้องกัน มีการรณรงค์สง่ เสริมความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับปญั หาการค้ามนุ ษย์ผา่ นสือ่ ในทุกรูปแบบ
และได้กาหนดให้วนั ที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็ นวันต่อต้านการค้ามนุษย์ (3) ด้านการคุม้ ครอง มีการจัดตัง้ บ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัดทัว่
ประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานกับเหยือ่ ค้ามนุษย์ มีโทรศัพท์สายด่วน 24 ชัวโมง
่ และศูนย์คมุ้ ครองและพัฒนาอาชีพ 9 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์คมุ้ ครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) 4 แห่ง (หญิง) 4 แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองทีส่ อดคล้องกับ
สภาพปญั หาและความต้องการของผูเ้ สียหาย และ (4) ด้านการดาเนินคดี มีการจัดตัง้ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับการค้า
มนุ ษย์ภายใต้สานักงานตารวจแห่งชาติขน้ึ มาโดยเฉพาะ
16

ข้อมูลระหว่างมิถุนายน 2551- ธันวาคม 2552

17

รัฐบาลได้สนับสนุนข้อริเริม่ ของภาคประชาสังคมโดยการจัดตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู พร้อมทัง้ ให้

งบประมาณสนับสนุน แต่ให้กลไกสามารถดาเนินงานได้อย่างอิสระ

