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บทที่ 9
มาตรการปกป้องคุ้มครองพิเศษ (ข้อ 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37(ข)–(ง))
ประเด็นที่เน้น /ห่วงใย และความก้าวหน้า-การแก้ปัญหาที่รัฐบาลดาเนินการ
9.1 เด็กผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งที่พักพิง
(70) คณะกรรมการรับทราบข้อมูลของรัฐภาคีเกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการบางประการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวล
ว่า ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิงภายนอกค่ายพักพิงฯ เป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอาจถูกจับและ/หรือส่งตัวออก
นอกประเทศฐานความผิดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ/หรือพานักในประเทศโดยมิชอบ รวมทั้ง และยังไม่มีการจดทะเบียนผู้
แสวงหาแหล่งพักพิงนับตั้งแต่ปี 2552
(71) คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยจัดให้
มีสิ่งจาเป็นพืน้ ฐาน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีขยายเวลาการดาเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้แสวงหาแหล่งพักพิงซึ่งเพิ่ง
เดินทางมาถึงเพื่อทราบความต้องการของบุคคลเหล่านัน้
และปฏิบัติต่อผู้แสวงหาแหล่งพักพิงและผู้ลี้ภัยตามสถานะของ
บุคคลและไม่กักขังหรือส่งบุคคลเหล่านี้ ไปยังประเทศที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านวิชาการจากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอ็ชซีอาร์) และเสนอแนะรัฐภาคีให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) (the 1951
Convention relating to the Status of Refugees) และสร้างกรอบงานด้านกฎหมายและสถาบันระดับชาติเพื่อคุ้มครองผู้
ลี้ภัย

9.1.1ประเทศไทยดำเนินกระบวนกำรในกำรคัดกรองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนองค์กรเอกชน เช่น COER
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เช่น UNHCR เพื่อดำเนินกำรคัดกรองและจดทะเบียนสำหรับผู้มำใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำร ซึ่งกระบวนกำรคัดกรองจะเน้นในกลุ่มผู้หนีภัยจำกพม่ำ เนื่องจำกศูนย์พักพิงจะมีอยู่
ในจังหวัดที่มีชำยแดนประเทศพม่ำ โดยจะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำก กำญจนบุรี และรำชบุรี โดยในกำรคัดกรองมี
นโยบำยเน้นไปที่กลุ่มของผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ และจะต้องติดตำมบิดำมำรดำมำ

9.2 เด็กที่เป็นสมาชิกของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
(72) คณะกรรมการต้อนรับการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งทาให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน สามารถทางานที่
ชอบด้วยกฎหมายได้ และสามารถได้รับสวัสดิการสังคม รวมถึงการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษา อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการกังวลว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจานวนมากไม่มสี ถานะถูกต้องตามกฎหมาย และบุตรของตนยังเผชิญกับการ
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จับกุมและการส่งตัวออกนอกประเทศโดยไม่มีการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ บุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมักดารงชีวิต
อย่างแร้นแค้น และมีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจานวนมากที่ต้องทางานเป็นเวลานานในสภาพการที่เสี่ยงอันตราย
(73) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการการศึกษาประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
และบุตรเดินทางกลับสู่ประเทศต้นกาเนิดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการมาตรการด้าน
กฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานจากการแสวงประโยชน์และสภาพการทางานที่
อันตราย

 ประเทศไทยได้ดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นแก่เด็กที่เป็นสมำชิกของแรงงำนโยกย้ำยถิ่น ที่เกิดใน
ประเทศไทย โดยทีกำรบันทึกทำงทะเบียน เพื่อติดตำมและบริกำรจำกรัฐ และกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ มี
กำรขึ้นทะเบียนให้อยู่ในระบบ และเด็กที่มีอำยุ 15 ปี สำมำรถขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว ตำม กฎหมำย
แรงงำน นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกำรบริกำรของรัฐทั้งด้ำนสุขภำพ ควำมเป็นอยู่ และด้ำนศึกษำพื้นฐำนที่จัด
ให้เพื่อให้เด็กสำมำรถกลับไปศึกษำต่อเนื่องในประเทศสัญชำติได้
 กระทรวงแรงงำนได้ดำเนินนโยบำยกำรจดทะเบียนแรงงำนและบุตรติดแรงงำนต่ำงชำติ มีกำรพัฒนำแนว
ทำงกำรปฏิบัติที่ดีต่อแรงงำนสำหรับนำยจ้ำงโดยสมัครใจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรรับแนวปฏิบัติที่ดี อำทิ
แรงงำนในภำคสัตว์น้ำ นอกจำกนั้นยังมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อใช้ประกอบกำรยกร่ำงกฎกระทรวงด้ำนแรงงำน
เช่น กฎกระทรวงเกี่ยวกับแรงงำนภำคเกษตร กฎกระทรวงเกี่ยวกับแรงงำนภำคประมง เป็นต้น
 นอกจำกนั้นประเทศไทยยังดำเนินมำตรกำรในกำรให้กำรคุ้มครองเด็กกลุ่มต่ำงด้ำวที่ติดตำมแรงงำนต่ำง
ด้ำวมำแล้วถูกทิ้งไว้สถำนสงเครำะห์ที่แม่สอด ซึ่งไทยกำลังสร้ำงระบบกำรจำแนกคัดกรอง โดยเริ่มพัฒนำ
รูปแบบที่แม่สอด จังหวัดตำม (แม่สอดโมเดล) โดยดำเนินกำรจำแนกคัดกรองแล้วจึงแสวงหำควำมร่วมมือ
กับประเทศต้นทำงในกำรช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เพื่อส่งกลับประเทศต่อไป
 กรณีเด็กกลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไว้กับชุมชน ทำงคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติดีนโยบำยให้คณะกรรมกำร
คุ้มครองเด็กจังหวัดจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์เด็กในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมไปยังเด็กกลุ่มนี้ด้วย
 ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบำยกำรจดทะเบียนแรงงำนและบุตรติดแรงงำนต่ำงด้ำว
ด้ำนควำมเป็นอยู่
กระทรวงแรงงำนมีมำตรกำรดูแลเด็กที่ติดตำมแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำ ในกำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถำน
ประกอบกิจกำรให้แก่ผู้ใช้แรงงำนและครอบครัว ด้ำนสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยกำรกระตุ้น
ให้ตรวจสุขภำพและซื้อประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว รวมไปถึงเด็กที่ติดตำมแรงงำนต่ำงด้ำว ด้ำน
กำรศึกษำ
มีกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนแก่เด็กเพื่อให้เด็กสำมำรถกลับไปศึกษำต่อยังประเทศต้นทำงได้
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9.3 การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเด็ก
(74) คณะกรรมการรับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2554 บัญญัติคุ้มครองการจ้างงาน ค่าแรงขั้น
ต่า และสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยสาหรับเด็กอายุ 15 ปีหรือสูงกว่า ตลอดจนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดสาหรับปี พ.ศ. 2552-2557 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลว่ากฎหมายของรัฐภาคี
ไม่ได้ให้การคุ้มครองคนงานที่ทางานแบบไม่เป็นทางการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขอทาน และงาน
บริการในบ้าน ซึ่งเป็นภาคที่เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กชาวต่างประเทศและเด็กที่อยู่ในท้องถนนในรูปแบบต่าง ๆ
เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
(75)
คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้ศึกษาและให้ข้อมูลในรายงานฉบับต่อไปเกี่ยวกับการจ้างงานเด็กในภาค
เศรษฐกิจไม่เป็นทางการ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขอทาน และงานบริการในบ้าน และดาเนินมาตรการ
เพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบแรงงานเพื่อตรวจสอบติดตามและตรวจหาเด็ก ที่ทางานในภาคเหล่านี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้
รัฐภาคีแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามมิให้เด็กเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น แรงงานเด็ก
ต่างด้าว เด็กเร่ร่อน คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับคนงานทางานบ้าน

 แรงงำนนอกระบบในภำคเกษตรกรรม ประเทศไทย ออกกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงำนในงำนเกษตรกรรม
พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปีและกำหนดสวัดิกำรและกำรคุ้มครองแรงงำน
เด็กที่อยู่ในภำคเกษตรกรรม
 แรงงำนบริกำรในบ้ำน ประเทศไทยออกกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 คุ้มครองแรงงำนบริกำรในบ้ำน โดยมีกลไกขึ้นกำรทะเบียน
แรงงำนต่ำงด้ำวและมีกลไกกำรติดตำมตรวจสอบผ่ำนกลไกของพนักงำนตรวจแรงงำน (Labor inspector)
กระทรวงแรงงำน โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับอำสำสมัครแรงแรงงน และองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
 กรณีอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กฎหมำยไทยไม่อนุญำตให้ใช้เด็กทำงำนภำคบริกำรท่องเที่ยว
 กำรขอทำน ประเทศไทยออกพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำสังคม
และคุ้มครองสวัสดิภำพของบุคคลให้เหมำะสม และกำหนดควำมผิดทำงอำญำแก่ผู้ซึ่งหำประโยชน์จำก
ควำมไม่สมประกอบทำงร่ำงกำย ควำมอ่อนด้อยทำงสติปัญญำหรือสภำพจิตใจของบุคคลอื่น โดยมีกลไก
กำรคุ้มครองขอทำนเด็กที่จังหวัดสระแก้ว ผ่ำนกลไกจำแนกคัดกรองเพื่อให้ควำมคุ้มครองเด็กที่เป็นขอทำน
 ประเทศไทยกำลังพิจำรณำกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 189
เกี่ยวกับลูกจ้ำงทำงำน ซึ่งพบว่ำยังมีอุปสรรคสำคัญหลำยประกำรโดยเฉพำะเรื่องข้อมูลกำรแสดงตนที่ยังมี
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ควำมคลำดเคลื่อน และกำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำยของแรงงำน อย่ำงไรก็ตำมระหว่ำงที่ยังไม่เป็นภำคี
อนุสัญญำฉบับนี้ ประเทศไทยได้เร่งดำเนินมำตรกำรที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี อำทิ
กำรจัดตั้งศูนย์บริหำรแรงงำนนอกระบบ
นอกจำกนั้นประเทศไทยยังกำลังศึกษำเพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรสัตยำบันอนุสัญญำว่ำด้วยกำร
คุ้มครองสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและสมำชิกครอบครัว ค.ศ. 1991 อีกด้วย

9.4 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการละเมิดเด็ก
(76) คณะกรรมการต้อนรับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) และ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดระวางโทษ
สาหรับการข่มขืนโดยขึ้นอยู่กับอายุของเหยื่อ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่ายังมีการแสวงประโยชน์และการละเมิดทาง
เพศต่อเด็กทั้งเด็กชายและเด็กหญิงในรัฐภาคี คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการขาดการคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิด
โดยเฉพาะในครอบครัว ซึ่งข้อกังวลนี้ยิ่งทวีขนึ้ เนื่องจากกระบวนการสืบสวนและการดาเนินคดีอาญาการละเมิดทางเพศใช้
เวลานาน ในขณะที่เด็กไทยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดยถูกลักลอบนาไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งเด็กที่
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มาจากครอบครัวยากจน และบุตรแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสาร และชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ
(77) ตามแนวทางคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัย
จากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง (General Comment no. 13 (2011) on the right of the child to freedom
from all forms of violence) คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้
ก) คงความพยายามในการสร้างความตระหนักของสาธารณชน และเสริมสร้างกลไกการตรวจหาและป้องกัน และ
กาหนดให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่เป็นเหยื่อการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศทั้งภายในและภายนอกครอบครัวอย่าง
เต็มรูปแบบ
ข) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อลดระยะเวลาสืบสวนและดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการการะทาผิดทางเพศต่อเด็ก และให้
การคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
ค) ดาเนินการวิจัยโดยรอบด้าน เกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะ และขอบเขตการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศต่อ
เด็กชายและเด็กหญิงในในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเด็กสัญชาติไทยและเด็กต่างประเทศในรัฐภาคี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
คาร้องเรียน การสืบสวน และการดาเนินคดี
ง) ในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้นาสรุปข้อสังเกตภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่องการขายเด็ก
การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 2012) ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เสนอรายงาน
พิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหลังจากเยือนรัฐภาคีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 (the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children) ไปดาเนินการปฏิบัติ คณะกรรมการ
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เสนอแนะรัฐภาคีให้นาเอกสารผลลัพธ์ซึ่งได้รับรอง ณ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในปี
2539 2544 และ 2551 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ เดอจาเนโร ตามลาดับ

 ควำมตระหนักของประชำชน ด้วยกรมคุ้มครองเด็กและเยำวชนเพิ่มได้รับกำรจัดตั้งขึ้นมำ โดยกรมกิจกำร
เด็กและเยำวชนแผนในกำรสร้ำงควำมตระหนักแก่สำธำรณชนอย่ำงเต็มที่
และเสริมสร้ำงกลไกกำร
ตรวจสอบ ป้องกัน และประกันกำรคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
 โดยเฉลี่ยประเทศไทยมีระยะเวลำในกำรสอบสวนและดำเนินกำรในคดีอำญำเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทำง
เพศของเด็ก ไม่เกิน 1 ปีซึ่งเป็นระยะเวลำที่สั้น
 ประเทศไทยสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสำเหตุและขอบเขตของกำรแสวงประโยชน์
ทำงเพศทุกรูปแบบทั้งเด็กชำยและเด็กหญิง เด็กไทยและต่ำงชำติในไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเรื่อง
ร้องเรียน กำรสอบสวน และกำรดำเนินคดี สถิติกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยกรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ
ประเทศไทยได้นำข้อเสนอแนะจำกพิธีสำรเลือกรับ เรื่อง กำรขำยเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่
เกี่ยวกับเด็ก มำดำเนินกำรโดยเฉำะกำรดำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย ในกำรออกระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 บัญญัติเพิ่มเติมควำมผิดอำญำฐำนเกี่ยวกับสื่อลำมกอนำจำรเด็ก
นอกจำกนั้นมีกำรจัดตั้งกรมกิจกำรเด็กและเยำวชนและปรับปรุงโครงกำรสร้ำงเพื่อเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่
ประสำนและกำกับดูแลงำนด้ำนสิทธิเด็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น
9.5 สายด่วนช่วยเด็ก
(78) คณะกรรมการรับทราบว่าหน่วยงานบริการสังคมและสภาระดับชาติว่าด้วยเด็ก (the Social Services Division and
the National Council for Children) ดาเนินการโทรศัพท์สองสายเพื่อช่วยเหลือเด็ก คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคี
พิจารณารวมบริการโทรศัพท์ทั้งสองสายนี้เป็นสายระดับชาติเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สายโทรศัพท์นี้ควรจะ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง และควรจะมี 3-4 หลักที่จาง่าย และจัดให้มีทรัพยากรการเงินและ
วิชาการเพียงพอ
ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนให้ตอบคาถามเด็กและวิเคราะห์บทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อจะได้
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐภาคีควรแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการในด้านนี้จากองค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และสายโทรศัพท์ช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Child Helpline International)

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนมีแผนบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิสำยเด็ก (Childline) เพื่อให้ดำเนินกำร
ทำงโทรศัพท์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กอย่ำงทันท่วงที่ โดยบูรณำกำรสำยด่วนกำรช่วยเหลือเด็กให้เป็นเอกภำพ
โดยให้ครอบคลุมทั่วประเทศและให้บริกำร 24 ชั่วโมง
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9.6 เด็กในกระบวนการยุติธรรม
(79) คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติศาลครอบครัวและเยาวชนและวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ซึ่งนาไปสู่การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และเริ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
กังวลว่าอายุขั้นต่าในการรับผิดอาญาซึ่งเพิ่มจาก 7 ปี เป็น 10 ปี นั้นยังคงต่ากว่ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
คณะกรรมการกังวลว่าการฝึกอบรมผู้พิพากษา และบุคคลากรตุลาการด้านสิทธิเด็กอาจไม่เพียงพอ และในบางกรณีเด็กอาจถูก
กักขังร่วมกับผู้ใหญ่
(80) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการและเสริมสร้างความพยายามเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีการปฏิบัติด้าน
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กเด็กและเยาวชนเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 37 39 และ 40 ของอนุสัญญา
และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงาน
ยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง) (the United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)) ข้อแนะนาของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทาผิด
ของเด็กและเยาวชน (ข้อแนะนาแห่งกรุงริยาด) (the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency (the Riyadh Guidelines) และกฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ
(กฎแห่งกรุงฮาวานา) (the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty
(the Havana Rules) ทั้งนี้ โดยนาคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 10 เกี่ยวกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและ
เยาวชน (CRC/C/GC/10) (General Comment No. 10 on children’s rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10)
คณะกรรมการเน้นย้าให้ รัฐภาคี
(ก) เพิ่มอายุที่ต้องรับผิดทางอาญาให้เป็นระดับอายุซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ และไม่ว่ากรณีใดให้มีอายุไม่ต่า
กว่า 12 ปี
(ข) การส่งเด็กไปยังสถานกักจะเป็นทางเลือกสุดท้าย และให้กักขังในระยะเวลาทีส่ ั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย
(ค) เด็กได้รับการกักขังแยกจากผู้ใหญ่ และให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งสามารถติดต่อกับ
ครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ
(ง) ส่งเสริมมาตรการทางเลือกในการกักกัน เช่น การหันเหคดี การคุมประพฤติ การให้คาปรึกษา การทางานบริการชุมชน
หรือการรอลงอาญา ในทุกกรณีที่เป็นไปได้
(จ) การฝึกอบรมผู้พิพากษาและบุคลากรการพิจารณาคดีเกี่ยวกับหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาและพิธีสารเลือก
รับ
(ฉ) จัดโครงการกลับคืนสู่สังคมสาหรับเด็ก
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(ช) ใช้เครื่องมือความช่วยเหลือด้านวิชาการที่พัฒนาที่คณะกรรมการบูรณาการหน่วยงานของสหประชาชาติว่า
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเยาวชน (the United Nations Interagency Panel on Juvenile Justice) และสมาชิก ซึ่ง
รวมถึง UNODC องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) OHCHR และองค์กรพัฒนาเอกชน และแสวงหา
คาแนะนาและความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมจากสมาชิกคณะกรรมการ

 ประเทศไทยกำลังดำเนินกำรพิจำรณำปรับปรุงกฎหมำยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 73
เพือ่ เพิ่มอำยุขั้นต่ำของเด็กในกำรรับผิดทำงอำญำเป็น 12 ปี
 กำรส่งเด็กไปยังสถำนกักจะเป็นทำงเลือกสุดท้ำย โดยกำรกักขังจะใช้ระยะเวลำที่สั้นที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้
โดยในกำรดูแลเด็กอำยุต่ำกว่ำ 14 ปี จะเน้นให้เครือข่ำยดูแลแทน โดยไม่เข้ำสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
โดยมีกำรประเมินเด็กตำมประวัติเด็ก เพื่อคัดกรองกลุ่มเด็ก รวมถึงมีกำรเสนอรำยงำนต่อศำลให้เร็ว ทำให้
ศำลพิจำรณำคดีเร็วขึ้น
 มีกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงสังคมทดแทนกระบวนกำรกักขัง โดยควำมร่วมมือกันของครอบครัว ชุมชน
และสถำนศึกษำ โดยจะต้องมีกำรแก้บทบัญญัติกฎหมำยเพื่อกำรดำเนินงำนร่วมกันของทุกฝ่ำยต่อไป
 ส่งเสริมมำตรกำรทำงเลือกในกำรกักกัน มีกำรใช้มำตรกำรของศำลในกำรหันเหเด็ก มำตรำ 86 มำตรกำร
ทำงเลือกเด็กที่อัตรำโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และเด็กไม่เคยมีโทษถึงที่สุด โดยเสนอศำลไม่ฟ้องพร้อมมีแผน
ฟื้นฟู รวมทั้งถึงแม้ว่ำจะไม่มีผู้เสียหำย ก็ให้ใช้มำตรกำรหันเหได้
 กำรฝึกอบรมผู้พิพำกษำและบุคลำกรกำรพิจำรณำคดีเกี่ยวกับหลักกำรและบทบัญญัติของอนุสัญญำและ
พิธีสำรเลือกรับ และในกำรพิจำรณำคดีมีกำรส่งผู้พิพำกษำอำวุโลเข้ำไปร่วมในองค์คณะพิจำรณำ
 มีกำรจัดโครงกำรกลับคืนสู่สังคมสำหรับเด็ก ได้รับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกสถำบันเพื่อกำรยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) โดยพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ เป็นประธำนในกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ต้นแบบและมำตรกำรทำงปฏิบัติของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรยุติควำมรุนแรงต่อเด็กใน
กระบวนกำรยุติธรรม (UN Model Strategies on the elimination of Violence against Children in
the Field of Crime Prevention and Criminal Justice) โดยขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีแผนในกำร
พัฒนำ Model เพื่อขับเคลื่อนกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็กในกระบวนกำรยุติธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ต้นแบบ
มีกำรดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิภำพฯ ใช้ประโยชน์จำกเครื่องมือและควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ที่พัฒนำขึ้นโดยองค์กำรระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติเกี่ยวกับเด็กในกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งรวมถึงกำร
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สนับสนุนทำงกำรเงิน UNODC องค์กำรยูนิเซฟ OHCHR และองค์กรพัฒนำเอกชนในประเทศ ในกำรนำข้อตกลง
ยุทธศำสตร์ กำรนำหลักกำรของ Model Strategy มำปฏิบัติ (ศำล แตเดอซอม) โดยศำลเยำวชนและครอบครัว
กลำง มีกำรทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมีกำรดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิภำพเด็ก
เยำวชน และครอบครัวในกระบวนกำรยุติธรรม (ผู้แทนเครือข่ำยสิทธิเด็ก) UNODC ฝึกอบรมพนักงำนอัยกำร
ตำรวจ ศำล เพื่อให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติ
9.7 เด็กที่ตกเป็นเหยื่อและพยานเด็ก
(81) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าเหยื่อหรือพยานอาชญากรรมที่เป็นเด็กทุกคน อาทิ เหยื่อที่เป็นเด็ก
กรณีถูกละเมิด ความรุนแรงภายในครอบครัว การแสวงประโยชน์ทางเพศและเศรษฐกิจ การลักพาตัว และการค้ามนุษย์ และ
พยานอาชญากรรมรวมถึงอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทา ได้รับการคุ้มครองตามที่กาหนดใน
อนุสัญญา และเสนอแนะว่ารัฐภาคีนาแนวทางการปฏิบัติสหประชาชาติเกี่ยวกับความยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อและ
พยานอาชญากรรมที่เป็นเด็ก (แนบเป็นภาคผนวกในข้อมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 2005/20 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548) มาพิจารณาโดยเต็มรูปแบบ (the United Nations Guidelines on Justice in Matters Involving Child
Victims and Witnesses of Crime (annexed to Economic and Social Council resolution 2005/20 of 22 July
2005))

 ประเทศไทยได้ดำเนินกำรคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหำยในคดีอย่ำงเต็มที่ ในกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
นี้ ได้มีกำรดำเนินกำรประสำนงำนกันด้ำนกระบวนกำรบริหำรระหว่ำงศำลยุติธรรมและกระทรวงพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยมีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยในภำคประชำสังคม ติดตำมกำร
ดำเนินงำนของศำลเยำวชนและครอบครัว และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงของสหประชำชำติ
 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีแนวทำงปฏิบัติกรณีคนต่ำงด้ำวตกเป็นผู้เสียหำยหรือผู้ต้องหำคดีอำญำฯ
ประเทศไทยกำลังจัดทำแผนพัฒนำกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็กในกระบวนกำรยุติธรรม กรณีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
และพยำนเด็ก โดยใช้ยุทธศำสตร์ต้นแบบและมำตรกำรทำงปฏิบัติของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรยุติควำมรุนแรงต่อ
เด็กในกระบวนกำรยุติธรรม (Model Strategies) เป็นกรอบในกำรพัฒนำ
9.8 เด็กชนพื้นเมืองหรือชนกลุ่มน้อย (81)
(82) คณะกรรมการกังวลว่า เด็กในชุมชนพื้นเมือง ชนเผ่า และชนกลุ่มน้อยเผชิญปัญหาตราบาปและการเลือกปฏิบัติอยู่
บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากอุปนิสัยความเป็นอยู่และภาษาเฉพาะแบบที่แตกต่าง คณะกรรมการกังวลต่อความยากจนที่ปรากฏอยู่
ทั่วไปในกลุ่มประชากรพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย และการขาดข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับประชากรชาวเขาในประเทศ
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(83) คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อที่จะ
(ก) สร้างความตระหนักของประชาชนไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย และประชาชนพื้นเมือง และเพิ่มความอด
กลั้นต่ออุปนิสัยความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
(ข) สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจแก่ชมุ ชนชนกลุ่มน้อยและชนพืน้ เมือง และสร้างหลักประกันให้ชุมชน
(ค) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรชาวภูเขาที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ ทั้งนี้ให้พิจารณาคาแนะนาทั่วไปของ
คณะกรรมการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552) เกี่ยวกับเด็กพื้นเมืองและสิทธิของเด็กพื้นเมืองภายใต้อนุสญ
ั ญา

เพื่อแก้ปัญหำตรำบำปและกำรเลือกปฏิบัติต่อเด็กชนเผ่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทำงและมำตรกำร
แก้ไขปัญหำสถำนะบุคคลและคนไร้สัญชำติในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหำเด็กที่เกิดในไทย แต่ต้องกลำยเป็นคนเข้ำ
เมืองผิดกฎหมำย โดยได้อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงให้ บุตรของคนต่ำงด้ำวทุกกลุ่มที่เกิดในประเทศไทย
สำมำรถอำศัยอยู่ในไทยได้โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดี ไม่ว่ำบิดำหรือมำรดำจะเข้ำมำอยู่ในไทยโดยชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ก็ตำม โดยสิทธิอำศัยของบุตรจะเป็นไปตำมสิทธิของบิดำหรือมำรดำ และสิทธิอำศัยนั้นก็จะติดตัวเด็กต่อไป
ตรำบเท่ำที่ยังอำศัยอยู่ในไทยโดยไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติ หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี โดยกระทรวงมหำดไทย กำลังได้ดำเนินกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงกำหนดฐำนะและเงื่อนไขกำร
อยู่ในรำชอำณำจักรไทยของผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชำติไทย ซึ่งผลจำกกำรกฎหมำยดังกล่ำวจะทำให้
เด็กชนเผ่ำได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ และสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กชนเผ่ำ และกลุ่มชำติพันธุ์อย่ำงเป็น
ระบบ
9.9 เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(84) คณะกรรมการสังเกตว่ารัฐภาคีอยู่ในระหว่างการยกร่างแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้อนรับมาตรการที่ดาเนินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ซึ่งรวมถึงการให้การศึกษาเพื่อ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่า ในบริบทความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธซึ่งกาลัง
ดาเนินอยู่นั้น
(ก) เด็กเป็นเหยื่อจากระเบิด การฆ่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐ และในบาง
โอกาสโดยกองกาลังความมั่นคงของประเทศไทย
(ข) โอกาสการได้รับการศึกษาถูกกระทบเนื่องมาจากการที่กลุ่มติดอาวุธที่มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐมุง่ เป้าหมายที่โรงเรียนและครู
ตลอดจนมาจากการที่มีหน่วยทหารรัฐบาลและกึ่งทหารของรัฐบาลใกล้โรงเรียน และ
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(ค) เด็กจานวนหนึ่งได้รับผลกระทบด้านจิตใจหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงเด็กที่ได้สูญเสียบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
มารดาทั้งสองคน เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง เด็กที่เป็นพยานเหตุการณ์โดยประสบการณ์ตรง หรือรับทราบเหตุการณ์
จากสื่อนอกจากวิธีการอื่น ๆ ตลอดจนเด็กและครอบครัว ซึ่งชีวิตได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
(85) คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการทันทีเพื่อประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีผลในเชิงลบทั้งในทางตรงและทางอ้อม
ต่อเด็ก คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาข้อเสนอแนะภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่องการเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกัน
ด้วยอาวุธ (CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 2012) ไปปฏิบัติโดยไม่ล่าช้า
(ข) สร้างหลักประกันว่าการดาเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ชะงักอันเนื่องมาจากทหารของรัฐหรือหน่วยกาลังกึ่ง
ทหาร และได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีของกลุม่ ติดอาวุธของกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐ
(ค)
เร่งด่วน

จัดการสนับสนุนและบริการด้านจิตวิทยาและสังคมให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ใช่อาวุธเป็นเรื่อง

(ง)
ชายแดนภาคใต้

ดาเนินการเร่งรัดให้จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด

 กลุ่มเด็กที่เกี่ยวข้องกับควำมไม่สงบ
o ประเทศไทยมีหลักประกันว่ำเด็กจะขึ้นศำลเยำวชนและครอบครัว
o ไม่มีกำรควบคุมเด็กในสถำนควบคุมพิเศษ
o รัฐสนับสนุนเพื่อเยียวยำจิตใจและบริกำรให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรงโดยจัดทำ
มำตรกำรควรครอบคลุมเด็กและสภำพแวดล้อม กิจกรรมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับพื้นที่ และกำร
เยียวยำผู้เด็กและครอบครัวที่ได้รับกระทบจำกควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
มีกำร
ดำเนินกำรสำนสัมพันธ์ในครอบครัว ตลอดจนจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เยียวยำจิตใจระดับอำเภอ มี
กระบวนกำรบำบัด ฟื้นฟูเยียวยำให้เด็กกลับคืนสู่ภำวะปกติ ผ่ำนสถำบันกำรศึกษำ กรณีหมอเพชร
ดำว
 เด็กที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ เป็นผู้เสียหำย
o ประเทศไทยมีแผนในกำรทำแผนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และผู้นำศำสนำ เพื่อให้
สำมำรถเข้ำถึงผู้เสียหำยได้อย่ำงครอบคลุม เพื่อเด็กที่เข้ำมำในระบบสำมำรถที่จะได้รับสิทธิ กำร
ฟื้นฟูเยียวยำ กำรศึกษำ สุขภำพ และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ
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 ประกันว่ำโรงเรียนจะไม่ชะงัก อันเนื่องจำกทหำรหรือหน่วยกำลังกึ่งทหำร และได้รับกำรคุ้มครองจำกกำร
โจมตีโดยกองกำลังติดอำวุธที่ไม่ใช่รัฐ แนวทำงขยำยโรงเรียนสันติสุข 200 แห่ง (ศธ.) (ไม่มีข้อมูล)
ประเทศไทยมีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบ และมีกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองและกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำยใต้

