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วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาคาแนะนาการรายงานของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 2

สรุปและวิเคราะห์ประเด็นการดาเนินงาน /ประเด็นปัญหาที่สาคัญที่คณะกรรมการให้
ความสาคัญและเคยให้ความเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 3

ศึกษาวิเคราะห์โดย พิจารณาข้อมูลที่คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ได้มีการประชุม กาหนด
ประเด็นการรายงาน และได้รวบรวมข้อมูลให้ข้อมูล รวมถึงศึกษารายงานฉบับก่อนๆ ของ
ประเทศไทยที่นาเสนอต่อคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 4

กาหนดแนวทางและประเด็นการเขียนเพื่อให้ตรงกับประเด็นความสนใจของคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานของประเทศไทย และให้สอดคล้องกับแนวทางการเขียนรายงานตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบความถูกต้อง (และความเหมาะสม) ของรายงาน และความถูกต้องของข้อมูล
(เสนอต่อคณะอนุกรรมการกรรมการ)

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบความสอดคล้องและความซ้าซ้อนของรายงานรวมถึงภาษาของรายงาน
(ฉบับสุดท้ายที่ต้องเผยแพร่ต่อประชาชน)
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บทที่ 1 มาตรการทั่วไป (ข้อ 4, 42, 44 (6))
1.1 การถอนข้อสงวน ข้อ 22
10. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ข้อ 22 และดาเนินมาตรการ
ที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาแหล่งพักพิงในประเทศ]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.1.1 การศึกษาความเป็น ไปได้  ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็ นภาคี
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสถานภาพผู้ ลี้ ภั ย ซึ่ ง ครอบคลุ มเรื่ องเด็ กลี้ ภั ย
ในการถอนข้อสงวน
โดยมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ
 รัฐบาลร่วมกับ UNHCR ดาเนินการพิจารณาสถานภาพผู้ลี้ภัย และ
ดาเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ลี้ภัยตามแนว
ชายแดน และมีการดาเนินการส่งกลับแดนมาตุภูมิโดยความสมัครใจ
1.1.2 รูปแบบ/สถานการณ์ลี้ภัย  การเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ท าให้ เกิ ด สถานการณ์ การเคลื่ อ นย้ า ย
ประชาชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไป เช่น การเข้ามาทางานทั้งที่ถูก
ที่เปลี่ยนไป
กฎหมาย และลั กลอบเข้ าเมื อง รวมทั้ งการเข้ าเมื องขอบชาวโซมาเลี ย
และชาวโรฮิงญา
1.1.3 มติ ครม./นโยบาย/
 กระบวนการ/ระบบคัดกรอง ตาม มติ ครม. เมื่อ 10 มกราคม 2560
เรื่องระบบการจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย
มาตรการความก้าวหน้า
 มาตรการการคุ้มครองเด็กของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระบวนการ ระบบคัดกรอง
 สภาพของห้องกักของตม.
ผู้ลี้ภัย
 มาตรการให้เด็กอยู่นอกสถานกัก เช่น การประกันตัวเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี) เช่น การส่งเด็กให้อยู่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพขององค์กรพัฒนา
เอกขน บ้านพักเด็กและครอบครัว
 ปัญหาอุปสรรค เช่น เด็กไม่มีสถานะบุคคล กระบวนการพิจารณา
สถานะผู้ลี้ภัยค่อนข้างนาน ขาดการบริการช่วยเหลือทางกฎหมาย การ
หลบหนีของผู้ลี้ภัย การจัดหาล่าม
 การศึกษามาตรการทางเลือกก่อนการกักตัว โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1.4 สถิ ติ ผู้ ลี้ ภั ย จ าแนกตาม  สถิติผู้ลี้ภัย UNHCR และเน้นไปที่ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่
สัญชาติ เพศ
1.1.5 อ้างอิงไปยัง
บทที่ 9 หัวข้อผู้ลี้ภัย
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1.2 กฎหมาย
12. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมยังขอกระตุ้นให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อประกันว่าจะมีการนากฎหมายของชาติไปดาเนินการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ทุกระดับ และ
ขอให้ทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้นาเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับการ
ดาเนินการปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มครองสิทธิเด็กได้ดียิ่งขึ้น]

ประเด็น
1.2.1 การทบทวนกฎหมาย
ที่มีอยู่

1.2.2 การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 มีแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 มีการปรับปรุงกฎหมายแล้ว ..... ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณา .....
ฉบับ และอยู่ระหว่างการยกร่าง ...... ฉบับ
 พระราชบัญญัติส่ งเสริมเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ 2550
ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน ในระดับต่างๆ และให้ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวร่วมกับท้องถิ่น/อบต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง สภา
เด็กและเยาวชนในระดับตาบล
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546มีการทบทวนการบังคับใช้
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ ระยะ 10 ปี พบปัญหาว่า
 กฎหมายเดิมเน้นใช้อานาจ เปลี่ยนเป็นการมีส่วนร่วมและการรับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของเด็ก ยกเว้นอาจใช้อานาจศาลได้ใน
บางกรณี
 กฎหมายเดิม เน้น ประโยชน์สู งสุ ด เฉพาะในมาตรา 22 เปลี่ ยนเป็ น
บัญญัติไว้เป็นหลักการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติต่อเด็ก
 กฎหมายเดิมเน้นความปลอดภัยของเด็ก เปลี่ยนเป็นความสามารถของ
บุคคลแวดล้อมเด็ก
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553
- แก้ไขคานิยามกาหนดอายุเด็ก
- แก้ไขอายุขั้นต่าของเด็กในการรับผิดทางอาญาจาก 10 ปี เป็น 12 ปี
โดยกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการนาเสนอการแก้ไขดังกล่าว
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1.3 การประสานงาน
14. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าจะมีการประสานงานดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ และคณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ มี หน้า ที่ พั ฒ นานโยบายสิ ท ธิเ ด็ ก และการนานโยบายสิ ท ธิเ ด็ ก ไปปฏิ บั ติ
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานและคณะกรรมการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการ
เสนอแนะให้รัฐภาคีกาหนดหน่วยที่สามารถเป็นแกนนาและดูแลงานโดยรวมให้เกิ ดผล เพื่อตรวจสอบติดตามการ
ดาเนินงานและการประเมิ นผลกิ จกรรมเกี่ ยวกั บสิทธิเด็ กครอบคลุมกระทรวงต่ าง ๆ และครอบคลุม จากระดับ
ส่วนกลางไปถึงท้องถิ่น คณะกรรมการเสนอแนะให้จัดทานโยบายเกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการและจัดตั้งระบบตรวจสอบติดตาม และประเมินผล]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.3.1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร  มี ก ารจั ด ตั้ ง กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ประสานงานและกากับดูแล
ประสานงานหลั ก ด้ า นเด็ ก และเยาวชนของประเทศไทย และเป็ น
ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ รวมทั้งการ
ประสานกับกระทรวงต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
1.3.2 นโยบายด้านสิทธิเด็ก

 มีการจัดทาแผนงานสิทธิเด็กผนวกรวมกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งนาเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติเป็นกรอบในการจัดทาแผนงานสิทธิเด็ก
ต่ อ มาเพื่ อ ให้ สิ ท ธิ เด็ ก เป็ นประเด็ นเฉพาะ จึ ง ได้ จั ด ท ายุ ทธศาสตร์ การ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานให้แก่ส่วน
ราชการระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยใช้ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ฉบับที่ 13 เป็นกรอบในการพัฒนายุทธศาสตร์

1.4 แผนปฎิบัติการระดับชาติ
16. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อดาเนินแผนงานด้านข้อมูลและการ
สื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้ งการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของสาธารณชนรวมถึงเด็กเกี่ยวกับหลักการ
และบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคีเร่งรัดความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ปกครอง สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิม และเด็ก รวมทั้งการใช้สื่ อที่เหมาะสมกับ
เด็ ก ในชุ ม ชนที่ มี สถานะทางสัง คม-เศรษฐกิ จ และสั ง คม-วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ตลอดจนผู้ อ อกกฎหมาย
และผู้พิพากษาโดยประกันว่าหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทางกฎหมายและนิติบัญญัติ คณะกรรมการสนับสนุนเพิ่ มเติมให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
จากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(โอเอ็ชซีเอ็ชอาร์) และสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (ไอพียู) และหน่วยงานต่าง ๆ]
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.4.1 การประเมินแผนด้านเด็ก  การประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 –
ปี 2555 – 2559
2559 พบว่า กลไกการบริหารแผนฯ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีการ
ทางานและผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนฯ และเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรเป็นแผนบูรณา
การระดับกระทรวง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และในระดับพื้นที่
ปรับให้มีโครงสร้างที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดให้
ชัดเจน รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด และสร้างเป็นวาระ
ของจังหวัด ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทาแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบของแต่ละแผนขึ้นอยู่กับบริบท
ของท้องถิ่นนั้น ๆ
1.4.2 การพัฒนาแผนใหม่
 ร่ า งแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 อยู่
ปี 2560 – 2564
ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย เป็ น
พลเมืองสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม” ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก
และเยาวชน ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นากลไกสภาพแวดล้ อ มในการ
ดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การระดับสรรพกาลังและ
ทรั พยากร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การติดตามประเมินผลและการสร้ า ง
ความรู้


แผนบูรณาการคนตลอดช่วงชีวิตฯ
แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ



แผนการพัฒนาเด็กวัยรุ่น



1.5 การตรวจสอบที่เป็นอิสระ
18.
[ คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี ดาเนินมาตรการเพื่ อ ปรับปรุง ความตระหนักเกี่ ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อให้เด็ก
เข้าถึงได้ง่าย และจัดสรรทรัพยากรบุคคล วิชาการ และการเงินเพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถรับ ข้อร้องเรียน และ
รับมือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กโดยที่รักษาความลับได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีจั ดตั้ง
สานัก งานในภูมิ ภาคเพื่อ ที่ จะเสริมสร้า งการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ให้ทั่วถึงทั้ง
ประเทศ]
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.5.1 ค ก ก . สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  มีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยมีการตั้งคณะอนุ กรรมการ
แห่ งชาติ (คณะอนุ กรรมการที่ ชุดต่าง ๆ เช่น เรื่องร้องเรียน อย่างไรก็ตามยังคงมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
กากับดูแลด้านเด็ก)
เด็กค่อนข้างน้อย จานวน 65 เรื่อง
1.5.2 รายงานผลการ
 รายงานประจาปี 2555 – 2559
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิฯ
1.5.3 การสื่ อ สารความส าคั ญ
ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ฯ กั บ
สังคม
1.5.4 การร้ อ งเรี ย นที่ เ ป็ น มิ ต ร  การเข้าถึงกรรมการฯ : มีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ email การตั้ง
ต่อเด็ก
หน่วยงานใน 4 ภูมิภาค
 การดาเนินงานตามพันธกรณี (เด็กสามารเขียนข้อร้องเรียนถึง
 หน่วยงานพิเศษเพื่อให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย : สานักคุ้มครอง มีกลุ่มงานแยก
ตามประเภทสิทธิ และมีกลุ่มสิทธิเด็กโดยเฉพาะ
 ความคืบหน้าของกระบวนการติดต่อร้องเรียน
1.5.5 เครื อ ข่ า ยกสม.ในส่ ว น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้โดยตรง และคณะกรรมการ
ภูมิภาค
สิทธิฯได้ร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่
1.5.6 สถิติข้อร้องเรียนของเด็ก จานวนเรื่อง ประเภทคาร้อง การเสริมสร้างความรู้)
1.6 การจัดสรรทรัพยากร
19.
[คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี จั ด ท างบประมาณประจ าปี โ ดยน าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ แจ้งต่อที่ประชุมในวันที่จัดอภิปรายทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับ “ทรัพยากรเพื่อสิทธิเด็ก – ความ
รับผิดชอบของรัฐ” (the Day of General Discussion in 2007 on Resources for the Rights of the Child –
Responsibility of States) มาพิจารณาและที่พึงกระทาเป็นการเฉพาะคือ
(ก) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุดให้สอดคล้องกับบทบัญญัติข้อ 4 ของอนุสัญญา
เพื่อดาเนินงานสิทธิเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มงบประมาณให้แก่ภาคสังคม
(ข) สร้างขีดความสามารถต่อการใช้แนววิธีการที่เน้นประเด็นสิทธิเด็ก (a child rights approach)เพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี และดาเนินการให้มีระบบสืบค้น ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การ
จัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับเด็กโดยทุกภาคส่วนและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นตลอดกระบวนการ
งบประมาณ ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมการลงทุนสาหรับเด็ก คณะกรรมการกระตุ้นให้ใช้ระบบการติดตามนี้สาหรับ
การประเมินผลกระทบต่าง ๆ (Impact assessments) ต่อประเด็นที่ว่าทาอย่างไรให้การลงทุนจากทุกภาคหรือใน
ระดับส่วนท้องถิ่ นเอื้อ ประโยชน์สูง สุดแก่เด็ก ทั้งนี้กาหนดให้มีการวัดผลกระทบของการลงทุนดั งกล่า วในมิ ติ
เด็กชายและเด็กหญิงด้วย
(ค) ประเมินความต้องการงบประมาณอย่างครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนสาหรับงานที่ช่วย
แก้ไขความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้าในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามลาดับ อาทิ เพศ ภาวะทุพลภาพ สุขภาพ การศึกษา
มาตรฐานการครองชีพ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
(ง) นิยามแนวงบประมาณเชิ ง กลยุ ทธ์ แ ละการจั ดสรรงบประมาณให้แ ก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาสหรื อ เด็ ก ใน
สถานการณ์เปราะบางของภาคส่วนและท้องถิ่น ซึ่งอาจต้องกาหนดมาตรการทางสังคมชั่วคราว รวมทั้ง การปฏิบัติ
ในเชิงเน้นย้า และประกันว่า แนวงบประมาณเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณจะมีการดาเนินการแม้ใน
สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ]
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.6.1 มาตรการและสถิ ติ ก าร  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 – 2559
จัดสรรงบประมาณ
 การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา
 กองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนต่างๆ เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนต่อต้านการค้ามนุษย์ กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองทุนคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กองทุนเยียวยาภาคใต้ กองทุนคุ้มครองผู้เสียหาย
 แผนชุมชนที่ระบุความเชื่อมโยงกับแผนระดับตาบล จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด : โครงสร้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก และ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ (ดย.
เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง/โครงการส่งเสริมการดาเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน)
1.6.3 การจั ด สรรงบประมาณ  ข้อมูลผลการดาเนินงานของ สอ.ดย. (องค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ)
ขององค์กรภาคเอกชน
1.6.4 การจั ด สรรงบประมาณ  ข้อมูลผลการดาเนินงานสอดย. (องค์กรภาค
ขององค์กรภาคธุรกิจ
ธุรกิจ ภาคเอกชน)
1..6.5 การศึกษาวิจัยการจัดสรร  การศึกษาการจัดสรรงบประมาณโดยองค์กร UNICEF
งบประมาณเชิงกลยุทธ์
1.6.2 การจัดสรรงบประมาณ
ของอปท.

1.7 การทุจริต
21.
[คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตในทุกระดับ
และทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จริงจัง จัดให้มีการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตและการเพิ่มความสามารถเชิงสถาบันในการตรวจหา สืบสวน และการดาเนินคดีกรณีทุจริต]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
1.7.1 กฎหมายการดาเนินงาน  พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
คดีกับเจ้าหน้าที่
 คาสั่ง คสช. 46/59 คดีค้ามนุษย์
 สถิติข้อมูลการดาเนินคดีในภาพรวม ผลการลงโทษผู้กระทาผิด
1.7.2 การรณรงค์
 เปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม ไม่ยอมใจกว้างรับการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายหลักของรัฐบาลถือว่าเป็นภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน
 การรณรงค์ผ่านสถาบันการศึกษา
 มีการปราบปรามและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานต่อประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นว่าผู้ทุจริตจะต้องรับโทษ
1.7.3 ก า ร ด า เ นิ น ค ดี กั บ  ความก้าวหน้ากฎหมายข้าราชการทุจริต และการดาเนินคดี
เจ้าหน้าที่
1.7.4 การเยียวยาผู้เสียหาย
1.7.5 ส ถิ ติ ผ ล ส า ร ว จ /ก า ร  สถิติข้อมูลการดาเนินคดีในภาพรวม ผลการลงโทษผู้กระทาผิด
ดาเนินคดี/การเยียวยา
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1.8 การรวบรวมข้อมูล
24. [คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีสร้างขีดความสามารถ และจัดทาระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งใช้วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินการด้านสิทธิเด็ก และ
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับกาหนดแนวนโยบายและแผนงานเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญา ข้อมูลควร
จาแนกตามอายุ เพศ ตาแหน่งภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเด็กทุกคน]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.8.1 MICS
 โครงการส ารวจสถานการณ์ เ ด็ ก ในประเทศไทย ข้ อ มู ล ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัด (26 จังหวัด) โดยได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และความร่วมมือจากหน่วยงาน
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ เด็ก
ได้ แ ก่ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ มนุ ษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ในองค์การสหประชาชาติ
1.8.2 โ ค ร ง ก า ร ต้ น แ บ บ  งานวิจัยโครงการต้นแบบฐานข้อมูลการคุ้มครองเด็ก
สารสนเทศการคุ้มครองเด็ก
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
 ศูนย์พึ่งได้
1.9 การเผยแพร่และการสร้างความตระหนัก
26. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อดาเนินแผนงานด้านข้อมูลและการสื่อสาร
ที่เหมาะสม รวมทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของสาธารณชนรวมถึงเด็กเกี่ยวกับหลักการและ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคี เร่งรัดความพยายามในการเผยแพร่ ข้อ มูล
เกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ปกครอง สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิม และเด็ก รวมทั้งการใช้สื่อที่เหมาะสมกับ
เด็ ก ในชุ ม ชนที่ มี สถานะทางสัง คม-เศรษฐกิ จ และสั ง คม-วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ตลอดจนผู้ อ อกกฎหมาย
และผู้พิพากษาโดยประกันว่าหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทางกฎหมายและนิติบัญญัติ คณะกรรมการสนับสนุนเพิ่มเติมให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
จากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(โอเอ็ชซีเอ็ชอาร์) และสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (ไอพียู) และหน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็น
1.9.1 แผนงานด้ า นข้ อ มู ล และ
การสื่อสาร
1.9.2 การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน

1.10 การฝึกอบรม
26. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อดาเนินแผนงานด้านข้อมูลและ
การสื่อ สารที่เหมาะสม รวมทั้ ง การรณรงค์เพื่ อ สร้า งเสริ มความตระหนัก ของสาธารณชนรวมถึง เด็ ก เกี่ ยวกับ
หลัก การและบทบัญ ญั ติข องอนุสัญ ญาฉบับนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้รั ฐภาคีเร่ง รัดความพยายามในการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ปกครอง สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิม และเด็ก รวมทั้งการใช้สื่อที่
เหมาะสมกับเด็กในชุมชนที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน ตลอดจนผู้ออก
กฎหมายและผู้พิพากษาโดยประกันว่าหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางกฎหมายและนิติบัญญัติ คณะกรรมการสนับสนุนเพิ่มเติมให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือ
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ทางด้านวิชาการจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (โอเอ็ชซีเอ็ชอาร์) และสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (ไอพียู) และหน่วยงานต่าง ๆ]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.10.1 ประเภทการอบรม
 การพัฒนา การปกป้องคุ้มครอง และการคุ้มครองสวัสดิภาพ
 หลักสูตรและโครงการการฝึกอบรม
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในกระบวนการยุติ ธ รรม “หลั ก สู ต รพั ฒ นา
ศักยภาพอัยการให้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก ”: ต่อยอดไปผู้รักษา
กฎหมาย เช่น ตารวจ (กองบัญชาการศึกษาของตารวจ : การคุ้มครองไป
อยู่ในหลักสูตร อบรมครูฝึกและอาจารย์ และนาเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตร
:พนักงานสัญญาบัตร : สมาคมพนักงานสอบสวน (ขอข้อมูลยูนิเซฟ)
- กรมคุ้มครองสิทธิ : เครื่องมือการเรียนรู้เด็ก ประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน
เกมการ์ด
1.10.2 สถิติการอบรม
 บุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- ศาล
- อัยการ
- ตารวจ
- ทหาร
- เจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุมประพฤติ
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงฯ
 บุคคลากรด้านสาธารณสุข(นายแพทย์ พยาบาล)
 บุคคลากรด้านการศึกษา (ครู)
 บุคคลากรด้านสวัสดิการ (นักสังคมสงเคราะห์)
 บุคคลากรในสถาบันการดูแลทางเลือก
- สถานสงเคราะห์รัฐและเอกชน
- สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ครอบครัวทดแทน
 บุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในอปท.
- อบรมบุคลากรท้องถิ่น เรื่องระบบเฝ้าระวังในท้องถิ่น บทบาทในการ
คุ้มครองเด็กของพนักงานคุ้มครองเด็ก
- หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน จัดอบรม 3 รุ่น
- หลักสูตรสภาเด็กและเยาวชน

1.11 สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ
30. [ตามข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 8/7 ปี 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งรับรอง
รายงานตามกรอบ “คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” (“Protect, Respect and Remedy” Framework)
และตามข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 17/4 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 (ค.ศ. 2011)
โดยขอให้คณะทางานที่แต่งตั้งใหม่ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานในประเด็นนี้ ข้อมติทั้งสองระบุให้นา
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สิ ท ธิ ข องเด็ ก มารวมพิ จ ารณาในกรณี ที่ ส ารวจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดั ง นั้ น
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) จัดทากรอบงานนิติบัญญัติ รวมถึงประมวลจริยธรรมที่กาหนดให้ บริษัทที่มีถิ่นฐาน/จดหนัง สื อ
บริคณห์สนธิในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมาตรการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนในการดาเนินกิจการในประเทศและต่างประเทศ
(ข) ส่งเสริมให้รวมตัวชี้วัดและตัวแปรในการรายงาน และจัดทาการประเมินเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ
ผลกระทบของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อสิทธิเด็ก
(ค) ดาเนินมาตรการเพื่อสร้างหลั กประกันว่าบริษัทของรัฐภาคีจะเคารพสิ ท ธิเด็กทั้งการดาเนิน งาน
โครงการทั้งในรัฐภาคีและต่างประเทศ และมีการปฏิบัติมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขความ
เสียหายในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และ
(ง) สร้างหลักประกันว่าก่อนการเจรจาและลงนาม/สรุปข้อตกลงการค้าเสรี จะมีการดาเนินการประเมินสิทธิ
มนุษยชนรวมทั้งการประเมินสิทธิเด็ก และมีการกาหนดรับมาตรการเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.11.1 เผยแพร่ ห ลั ก สิ ท ธิ เ ด็ ก  มีการดาเนินการเรื่องสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ ให้การสนับองค์กรด้าน
กับภาคธุรกิจ
ธุรกิจ องค์กรภาคเอกชน (สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันสร้างศักยภาพใน
ตลาดหลักทรัพย์)
 มีการให้ความรู้กับภาคธุรกิจเรื่องสิทธิเด็ก โครงการนาร่องร่วมกับ
ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต การประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิทธิ
 กรณีเด็กบริการทางเพศ : code of conduct ไม่ให้มีการท่องเที่ ยว
โดยใช้เด็กเป็นเครื่ องมื อ รายงานความก้าวหน้า ของภาคธุร กิจ ในการ
ดาเนินงานECPAT โยงไปสู่กรอบการทางานของกระทรวงท่องเที่ยว
 จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ป กป้ อ งคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนในการใช้ สื่ อ
ออนไลน์
 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ เ ด็ ก ฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ
สถาบันอิสรา (นักข่าว บก.) : สื่อกับสิทธิเด็ก จัดกับศาลเยาวชน ในการ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
 มีข้อเสนอแนะไปยัง ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ เรื่องการแถลงข่ า ว
การคุ้ ม ครองผู้ ต้ อ งหา การจั ด สั ม มนาเผยแพร่ แ นวคิ ด การคุ้ ม ครอง
อัตลักษณ์ของเด็กในสื่อ
 ผลการประเมินเรื่องผลกระทบอุตสาหกรรมกับเด็ก : คาสั่ง คสช. การ
จัดโซนนิ่งสถานบริการหรือสถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา

1.11.2 การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ  ตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิ
การระดับ ชาติว่าด้ว ยธุร กิจ กับ มนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
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บทที่ 2 นิยามคาว่าเด็ก (ข้อ 1)
32. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีพิจารณาเพิ่มอายุขั้นต่าในการแต่งงานเป็น 18 ปี และคงอายุนี้ไว้ใน
ทุกสภาพกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เด็กถูกละเมิดทางเพศ คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินคดีและ
ลงโทษผู้กระทาผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
2.1 พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและ
 แก้ไขคานิยาม “เด็ก”อายุเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
ครอบครัว ฯ ฉบับที่ 5
2.2 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล  อายุขั้นต่าในการแต่งงานเป็น 18 ปี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 การอบรมเลี้ยงดูโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 การบังคับสมรส
 การสมรสและสถาบันครอบครัว
2.3 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
 ความผิดทางเพศ
ประมวลกฎหมายอาญา
 อายุขั้นต่าในการรับโทษทางอาญาจาก 10 ปี เป็น 12 ปี
2.4 ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
 การสอบปากคาผู้เสียหายและพยานเด็ก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
2.5 สถิติเด็ก (จาแนกอายุ เพศ
 เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีที่แต่งงาน
ภูมิลาเนา สัญชาติ เชื้อชาติ)
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บทที่ 3 หลักการทั่วไป (ข้อ 2, 3, 6, 12)
3.1 การไม่เลือกปฏิบัติ

34. คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อน (CRC/C/THA/CO/2 ย่อหน้าที่ 25-26) และกระตุ้นให้รัฐ
ภาคีดาเนินมาตรการที่มปี ระสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อ
(ก) สร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนภายในเขตอานาจรัฐภาคี จะได้รับประโยชน์จากสิทธิที่ประกาศใน
อนุสัญญาบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการดาเนิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่ มีอยู่ตามหลักการของ
อนุสัญญา
(ข) จัดลาดับความสาคัญและจัดสรรทรัพยากรการบริการทางสังคม และเร่งรัดการดาเนินการให้มีโอกาส
ได้รับบริการสุขภาพ บริการการศึกษา และบริการอื่น ๆ เท่าเทียมกันสาหรับกลุ่มเด็ก เปราะบางดังที่ระบุไว้ ในย่อ
หน้าที่ 33
(ค) ดาเนินการรณรงค์การศึกษาสาหรับสาธารณชนเพื่อป้องกันและต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
(ง) รวบรวมข้อมูลซึ่งมีการจาแนกหมวดหมู่อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามการเลือก
ปฏิบัติทางพฤตินัยที่มีประสิทธิผล และจัดเตรียมการดาเนินงานเพื่อการแก้ไขขั้นพื้นฐาน

ประเด็น
3.1.1 กฎหมายที่ห้ามเลือกปฏิบัติ

3.1.2 การบริการทางสังคมในกลุ่ม
เปราะปราง
3.1.3 รณรงค์และการสร้างความ
ตระหนัก
3.1.4 ติดตามและตรวจสอบ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 หลักการของกฎหมาย มาตรการการไม่เลือกปฏิบัติ
 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 การแก้ไขกฎหมาย การพิจารณากฎหมายเรื่องการให้เบี้ยความพิการ
มาตรา 79/1 การสนับสนุนสิทธิคนพิการที่ไม่สัญชาติไทย
 การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ประเด็นการไม่
เลือกปฏิบัติ มาตรา 15
 การตั้งคณะอนุกรรมการขจัดการไม่เลือกปฏิบัติฯ คนพิการ
 การตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายด้านคนพิการ
 การใช้มาตรการแก่เด็กชนกลุ่มน้อยเรื่องการรักษาพยาบาล การศึกษา
 มีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาพิเศษ สาหรับเด็กพิการ
 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ประเด็นการเข้าถึงเอกสาร
 กาลังปรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการครอบคลุม
ประเด็นกลุ่มเด็กด้วย
 หาข้อมูลอื่น ๆ เช่น เชื้อชาติ
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3.2 ประโยชน์สูงสุดของเด็ก
36. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อสร้างหลักประกันว่า มี การ
ประยุกต์ใช้หลักการการ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามข้อ 3 วรรค 1 ของอนุสัญญาโดยสมบูรณ์ในบทบัญญัติกฎหมาย
ทั้งปวง ตลอดจนในคาพิพ ากษาและคาวินิจฉัยฝ่ายบริหาร นโยบาย โครงการ โครงงาน บริการ รวมถึงการดูแล
ทางเลือกที่มีผลกระทบต่อเล็ก เหตุผลเชิงกฎหมายของคาพิพากษาและคาวินิจฉัยฝ่ายปกครองควรจะอิงกับหลักการนี้
เช่นกัน

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
3.2.1 กฎหมายค านึ ง ถึ ง ประโยชน์
สูงสุดของเด็ก
3.2.2 กระบวนการยุติธรรม
3.2.3 การดูแลเด็กทางเลือก
3.3 สิทธิที่จะมีชีวิต อยู่รอด และได้รับการพัฒนา
38. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุ รัฐภาคีอาจเสริมสร้างนโยบายด้านการดูแลเด็กและการยกระดับความตระหนักในครอบครัว กลุ่ม
ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน และกลุ่มสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
3.3.1 มาตรการการลดการเสียชีวิต  การเสียชีวิตในเด็ก จาแนกตามสาเหตุ
การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุ
3.3.2 มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่า  ครอบครัว ชุมชน ผู้ดูแลเด็ก และโรงเรียน
และความปลอดภัย
3.4 การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
40. ตามข้อ 12 ของอนุสัญญา และคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2552) เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กที่จะได้แสดงความคิดเห็น (General comment No. 12 (2009) on the right of the child to
be heard) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามให้เด็กทุกคนนับถึงอายุ 18 ปี มีส่วนร่วมและส่วน
เกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตนเองในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งทบทวนว่ามี
การนาทัศ นะของเด็กไปพิจารณาเพียงใด และมีผลต่อการกาหนดนโยบายเพียงใด นอกจากนี้ คณะกรรมการ
เสนอแนะให้กาหนดรับมาตรการเพื่อเพิ่มความสนับสนุนแก่สภาเด็กและเยาวชน
ประเด็น
3.4.1 การเคารพความคิดเห็นของ
เด็กตามอายุและวุฒิภาวะ
3.4.2 การมีส่วนร่วม
3.4.3 การสนั บ สนุ น สภาเด็ ก และ
เยาวชน
3.4.4 สถิติองค์การด้านเด็กและ
เยาวชน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนวัยรุ่น ในประเด็น








ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
จานวนสภาเด็กและเยาวชนและจานวนสมาชิก
จานวนโรงเรียนที่สภานักเรียน และจานวนสมาชิก
จานวนองค์กรหรือสมาคมด้านเด็กและเยาวชนและจานวนสมาชิก
จานวนเด็กที่ให้ปากคาในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งอายุ
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บทที่ 4 สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ (ข้อ 19, 24(3), 28(2), 34, 37(ก), และ 39)
4.1การมีชื่อสัญชาติ การรักษาอัตตลักษณ์ของเด็ก
42. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีทบทวนกฎหมายและตรากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กที่เสี่ยงต่อการ
เป็นเด็กไร้รัฐ รวมถึงเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่ระบุในย่อหน้าที่ 41 มีโอกาสได้สัญชาติไทย คณะกรรมการเสนอแนะให้
รัฐภาคีพิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้รัฐ พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1854) และพิธีสาร
เลือกรับ ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะการไร้รัฐ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
4.1.1 การทบทวนกฎหมายสัญชาติ  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสิทธิบุคคล พ.ศ. 2548
และการทะเบียนราษฎร
 พ.ร.บ. สัญชาติ มาตรา 7 ทวิ
 มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กที่
มีปัญหาสถานะบุคคลที่เป็นนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้สัญชาติแก่เด็ก
โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการจัดทาแนวทางการปฏิบั ติงาน
ตามมติ ครม. และการจะทาประกาศของกระทรวงมหาดไทยในการ
ดาเนินงาน
การทบทวนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคนหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
 กรณีเด็กตกสารวจที่ยังไม่ได้สัญชาติ มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
 การขึ้นทะเบียนบุตรผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
4.1.2 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและ  การเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการลดการไรสัญชาติ
พิธีสาร
4.2 การจดทะเบียนการเกิด
44. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อให้เด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของรัฐภาคีได้รับ
การจดทะเบียนการเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดอันเนื่องมาจากสถานะเศรษฐกิจ ชาติพันธ์
และสถานการณ์เข้าเมืองของบิดามารดา คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินโครงการให้การศึกษาแก่สาธาร
ชน รวมถึงการรณรงค์ให้จดทะเบียนการเกิดแก่เด็กที่เกิดในดินแดนของรัฐภาคีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจน
ยกเลิกโทษปรับเงินในการแจ้งจดทะเบียนล่าช้า และดาเนินมาตรการทางเลือกเพื่อให้มีการจดทะเบียนสาหรับเด็ก
เกิดใหม่ทันเวลา

ประเด็น
4.2.1 การเชื่อมโยงระบบ โรงพยาบาล
และอาเภอ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 โรงพยาบาลนาร่องมีระบบการแจ้งเกิดกับอาเภอ ข้อมูลจานวน
โรงพยาบาลนาร่อง ทีส่ ปสช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
 โรงพยาบาล มีระบบการติดตามให้คาปรึกษาแก่
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดทะเบียนการเกิดระบบการติดตามโดยการ
มอบเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการติดตามให้เด็ก ให้กลุ่มแรงงาน
ที่หลบหนีเข้าเมือง อาจเข้าใจผิดเพราะส่งกระทบต่อการเข้าเมือง
ของพ่อแม่
4.2.2 การรณรงค์การจดทะเบียนการเกิด  การรณรงค์ส่งเสริมการจดทะเบียนการเกิดผ่าน
กานัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเป็นไปตามมติครม.
4.2.3 สถิติการจดทะเบียนการเกิด
 การจดทะเบียนการเกิด และการจดทะเบียนการเกิดที่ล่าช้า
จาแนกสัญชาติ
 การจดทะเบียนการเกิดในเด็กต่างชาติ
จานวนเด็กขึ้นทะเบียนเป็นบุตรติดแรงงานต่างด้าว/ทีไ่ ด้รับสัญชาติ
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4.3 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
46. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่ามีการเคารพสิทธิความเป็น
ส่ ว นตั ว ของเด็ ก ทุ ก เมื่ อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสื่ อ มวลชน คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี ต รากฎหมาย
เพื่อคุ้มครองมิให้สื่อรายงานอัตลักษณ์ของเด็กทุกรูปแบบ และกาหนดให้มีกลไกตรวจสอบติดตามที่มีประสิทธิผล
เพื่อสร้างหลักประกันว่าสื่อจะปฏิบัติตาม รวมทั้งการดาเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก
และส่งเสริมให้เด็กมีส่วนในการตัดสินใจและการผลิตรายการเด็ก
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
4.3.1 มาตรการการคุ้มครองความเป็ น  UNICEF ร่วมกับมูลนิธิอิสศราคุ้มครองเด็กกับศาล อัยการ
และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กในการคุ้มครองเด็ก
ส่วนตัวจากสื่อ
 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวฯ
มาตรา 9 คุ้มครองผู้เสียหายผู้ถูกกระทาและผู้กระทาจากการ
เผยแพร่ ฯ กรณี มี สื่ อ ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ จ ะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นสื่ อ
รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่สื่อ
 มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคุ้มครอง
ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของเด็ ก ในครอบครั ว ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัวฯ ส่งเสริมผู้ผลิต
สื่อสีขาว และครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ
 มีคณะกรรมการส่งเสริมสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
4.3.2 กลไกการตรวจสอบผุ้ประกอบ
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ.2559 จัดตั้งกองทุนฯ ส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาชีพสื่อ
 การรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว ของเด็ ก ในโรงพยาบาล
จรรยาบรรณผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ (หาข้ อ มู ล
เพิ่มเติม)
 ข้อมูลโรงเรียนเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
เช่น ระบบการคัดกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 CYBER SCOUT
4.3.3 การเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม
 มาตรการการคุ้มครองเด็กจากข้อมูลไม่เหมาะสม
4.3.4 สถิติแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
 จานวนห้องสมุด พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้
สะดวก
 จานวนคดีที่มีการแจ้งความกรณีละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของเด็ก
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บทที่ 5 ความรุนแรงต่อเด็กและการลงโทษทางกาย (ข้อ 19,24 (3), 28 (2), 37 (ก), 39)
5.1 ห้ามลงโทษต่อร่างกายเด็กในบ้านและสถานดูแลเด็ก
48. คณะกรรมการเน้นย้าสรุปข้อสังเกต (CRC/C/THA/CO/2 วรรค 40 40 และ 41) และกระตุ้นให้รัฐภาคี
นาคาแนะนาทั่วไป ฉบับที่ 13 (2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงใน
รูปแบบทั้งปวง (General Comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms
of violence) และคาแนะนาทั่วไป ฉบับที่ 8 (2549) เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่จะได้รับความคุ้ มครองจากการลงโทษต่อ
ร่างกายและรูปแบบการลงโทษที่โหดร้ายหรือย่ายีศักดิ์ศรีอื่นๆ (General Comment No. 8 (2006) on the right
of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of
punishment) มาพิจารณาในการกาหนดรับนโยบายเพื่อ ต่อสู้กับความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบคณะกรรมการ
เสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) กาหนดเป็นกฎหมายห้ามการลงโทษต่อร่างกายเด็กในบ้านและสถานดูแลเด็กทางเลือกโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
รวมถึงการลงโทษเพื่อการสร้างวินัย
(ข) จัดให้มีโครงการศึกษาสาหรับสาธารณชน และส่งเสริมความตระหนักและการระดมสรรพกาลังทาง
สัง คมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลเสียของการลงโทษทางร่างกายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริม การเลี้ยงดูโดย
ไม่ใช้ความรุนแรงและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
(ค) จัดให้ ก ารป้อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาความรุ นแรงต่ อ เด็ ก ทุ ก รู ปแบบเป็ นเรื่ อ งเร่ ง ด่ วน และให้มี ก าร
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการศึกษาของสหประชาชาติ (A/61/299)
(ง) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการโดยรัฐภาคีตามข้อ เสนอแนะข้างต้นในรายงานฉบับต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นที่ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติที่เน้นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กเป็นการเฉพาะคือ
(1) พัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและการปฏิบัติโดยมิ
ชอบ (ill - treatment) ต่อเด็กทุกรูปแบบโดยคานึงถึงมิติหญิงชายด้วย
(2) ริเริ่มให้มกี ฎหมายห้ามการกระทาความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบในทุกสภาพบริบทอย่างแจ้งชัด และ
(3) การเสริมสร้างระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูล และวาระการวิจัยเกี่ยวกับความ
รุนแรงและการปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็ก

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
5.1.1 การปรั บ แก้ ก ฎหมายประมวล  ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ เ พื่ อปกป้ อ ง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คุ้มครองเด็กจากการถูกกระทาความรุนแรง รวมถึงการลงโทษทางกาย
ในครอบครัว และให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติ
การภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
5.1.2 การปรับแก้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถู
 ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .....
กระทาด้วยความรุนแรง
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5.2 การรณรงค์และสร้างความตระหนัก
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
5.2.1. กิจกรรมรณรงค์ผลกระทบต่อความ  ควรมีการสร้างความตระหนักของสังคมควบคู่กับการบังคับใช้
รุนแรงต่อเด็ก
กฎหมาย เกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็ก
 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีแผนงานสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กและ
ครอบครัว มีการพัฒนาครอบครัวอาสา เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย
ร้องเรียนและรายงานไปยังหน่วยงานที่กากับดูแล
5.2.2 การส่งเสริมให้พ่อแม่เลี้ยงดูเด็กโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง
5.2.3 แนะแนวการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้
ความรุนแรง
5.2.4 นโยบายการคุ้มครองเด็กในสถาบัน
5.3 การทานโยบายระดับชาติ
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
5.3.1 ยุ ทธศาสตร์ การป้ องกัน และแก้ ไ ข  มีแผนบูรณาการแผนพัฒนาคนตามช่วงวัย 5 ปี 20 ปีแบ่งตามกลุ่ม
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
วัย 5 กลุ่มวัย แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีการกาหนดเป้าหมาย
ลดความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 7 (ตาม SDGs)
 นโยบายการคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์
 แนวทางการปฏิบั ติ ก ารคุ้ ม ครองเด็ก โดยมี ก ารคั ด กรองเด็ ก ตาม
ปัจจัยเสี่ยงออกเป็นสามกลุ่ม แดง เหลือ เขียว และมีการนาข้อมูลการ
คัดกรองมาช่วยเหลือรายกรณีโดยทีมสหวิชาชีพของจังหวัด
 ระบบการเฝ้ า ระวั ง และการช่ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ถู ก กระท าด้ ว ยความ
รุนแรง
 มีการจัดทาโรงเรียนพ่อแม่ โดยการสนับสนุนของUNICEF
 การจัดทาโรงเรียนครอบครัว เด็กพิการ/สตรีพิการ
 มี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สตรี พิ ก ารแห่ ง ชาติ โดยมี เ นื้ อ หาสาระ
ครอบคลุมการป้องกันความรุนแรงต่อสตรี
5.3.2 ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็ก
 การจัดทาร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
5.4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัย
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการศึกษาวิจัย  ข้อมูล MIC ล่ าสุ ด เรื่องร้อยละของเด็กที่เคยมีประสบการณ์ถูก
กระทาความรุนแรง ซึ่งแสดงถึงร้อยละความเชื่อหรือทัศนคติในการ
ลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง
 ควรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จ าแนกเด็ ก ที่ ถู ก กระท าความรุ น แรงด้ ว ยการ
ลงโทษ และเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรง ทาให้การตอบมาตรการได้
ชัดเจนได้ยิ่งขึ้น
 ระบบการให้บริการศูนย์พึ่งได้ รวบรวมข้อมูล
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 จานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทาความรุนแรง จาแนกตามเพศ อายุ

สัญชาติ ประเภทของความรุนแรง (ควรจาแนกความเปราะบางของ
เด็ก เช่น เด็กพิการ)
 จานวนเด็กที่ร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดย กสม. มีแนวคิดใน
การจัดทาฐานข้อมูล
5.5 สถิติที่ถูกระทาความรุนแรง
ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 จานวนร้อยละเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว
 จานวนและร้อยละของคดีที่มีการตัดสินโทษ
 จานวนและร้อยละของเด็กถูกกระทาความรุนแรง
และการได้รับการเยียวยาและคืนสู่สังคม
 จานวนของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการทรมาน
 จานวนเด็กที่เป็นเหยื่อของการลงโทษที่โหดร้ายทารุณ และการ
บังคับแต่งงาน
 จานวนครั้งในการลงโทษทางร่างกายในทุกสถานการณ์

5.6 ประเด็นท้าทาย
ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 มีนโยบายและหนังสือสั่งการกาชับให้สถาบันการศึกษาดูแลการ
รับน้อง ปรับเปลี่ยนการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
 แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 ICT กับสิทธิเด็ก
 ความเชื่อมโยงของ SDGS กับ ความรุนแรงต่อเด็ก ข้อ 16.2
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บทที่ 6 สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยง
ดูทดแทน (ข้อ 5, 9–11, 18 (1–2), 20, 25, และ 27(4)
6.1 สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
50. [คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีคงความพยายามปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
บิดามารดา และพั ฒ นามาตรการเพื่อ ป้อ งกันไม่ให้ครอบครัวล่มสลาย และเสริ ม สร้ างครอบครัวให้แข็งแกร่ง
คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีทบทวนการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก (support facilities) ให้แก่ผู้ปกครอง
และผู้ดูแล และดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ เสริมสร้างสิ่งอานวยสะดวกดังกล่าวตามข้อบท 18 และ 27 ของ
อนุสัญญา คณะกรรรมการเสนอแนะรั ฐภาคี พิ จารณาให้สัตยาบันต่ อ อนุสัญ ญากรุ ง เฮกที่ เกี่ ยวข้ อ ง กล่า วคื อ
อนุสัญญาฉบับที่ 34 ว่าด้วยอานาจศาล กฎหมายที่บังคับใช้ การยอมรับ การบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือ
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของบิ ด ามารดา และมาตรก ารเพื่ อ การคุ้ ม ครองเด็ ก (the relevant Hague
Conventions, namely, Convention No. 34 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and Measures for the
Protection of Children)]

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
6.1.1 การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความ
 แนวทางการให้ความรู้พ่อแม่
รับผิดชอบของบิดามารดา
 หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่
6.1.2 มาตรการเสริมสร้างครอบครัว
 การศึกษาวิจัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
เข้มแข็ง
6.1.3 มาตรการเสริมสร้างการเลี้ยงดูบุตร
6.1.4 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเฮก ฉบับที่
34 ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของบิดา
มารดา
6.2 การดูแลทางเลือก
52. [คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อนว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินการศึกษาแบบครอบคลุมเพื่อประเมินสถานการณ์เด็กที่อยู่ในสถาบันรวมถึงสภาพความเป็นอยู่
แผนการดูแล และบริการที่จัดให้
(ข) กาหนดมาตรฐานชัดเจนสาหรับสถาบันและระบบครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงกฎเพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจตามข้อบท 9 ของอนุสัญญานี้ และสร้างหลักประกันว่ามีการทบทวน
การให้ เ ด็ ก ไปอยู่ เ ป็ น ระยะ ตามความในข้ อ บท 25 ของอนุ สั ญ ญานี้ คณะกรรมการกระตุ้ น ให้ รั ฐ ภาคี จั ด ทา
ยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทนชั่วคราว และนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก
(ค) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกทุกแห่งอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมทั้งกลไก
ตรวจสอบติดตามการร้องเรียนอิสระ และองค์กรพัฒนา โดยมุ่งสร้างหลักประกันว่ามีการคุ้มครองสิทธิเด็ก และให้
เด็กสามารถใช้กลไกเหล่านี้โดยสะดวก
(ง) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อให้เด็กในสถาบันเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวในทุกวาระที่
เป็นไปได้ และใช้วิธีให้เด็กไปอยู่ในสถาบันต่าง ๆ เป็นทางเลือกสุดท้าย และ
(จ) ดาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การสร้างเสริมครอบครัว และการ
รักษาสถาบันครอบครัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องไปอยู่สถาบันกันเป็นจานวนมาก
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คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดูแลเด็กแบบทางเลือก (the Guidelines
for the Alternative Care of Children) มาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง แนบท้ า ยข้ อ มติ ส มั ช ชาใหญ่
สหประชาชาติ 64/42 (the Alternative Care of Children annexed to the United Nations General
Assembly resolution 64/142) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ]

ประเด็น
6.2.1 การศึกษาเพื่อประเมินการจัด
สวัสดิการเด็กในสถาบัน

6.2.2 การมีส่วนร่วมของเด็กและ
ผู้ปกครองในการดูแล

6.2.3 การจัดทายุทธศาสตร์
ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทน
6.2.4 การติดตามและตรวจสอบ
สถาบัน
6.2.5 การคืนสู่ครอบครัว

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 ควรมีการทบทวน Alternative Guideline กับการให้ บริการของ
ประเทศไทย
 มีมาตรฐานการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ของรัฐ และเอกชน โดย
หยุดการประเมินไปสองปีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในช่วงปี 2559 2560
 ศึ ก ษาวิ จั ย สถานสงเคราะห์ เ อกชน จ านวน 137 แห่ ง แต่ ไ ม่ มี
กระบวนการติดตามการให้บริการของเอกชน
 มีการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ โดยโครงการ เพชรน้าหนึ่ง
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์)
 สถานสงเคราะห์เด็กพิการ มี 9 แห่ง มีเด็ก 2,265 คน จาแนกชาย
และหญิง ประเภทความพิการ
 มีโครงการการให้ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการ
 มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิ การ
และสนับสนุนให้มีความรู้ในการดูแล
 มีมาตรการป้องกันการส่งเสริมให้พ่อแม่มีความสามารถในการดูแล
เด็ก (ยุติทิ้งเด็ก)
 มีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้ แก่ครอบครั ว ยากจนเพื่อให้ส ามารถ
ดูแลเด็กได้ จัดสรรเงินสนับสนุนให้รายครอบครัวยากจนมากขึ้น แต่
งบประมาณภาพรวมลดลง
ปี 58 งบประมาณ 120 ล้านบาท ประมาณ 5,000 ครอบครัว
ปี 59 งบประมาณ 113.82 ล้านบาท
ปี 60 งบประมาณ 115.20 ล้านบาท
มีการติดตามและประเมินครอบครัวในการดูแลเด็ก CP บุรีรัมย์ มีเด็ก
อยู่ในครอบครัว 50 คน
 ครอบครัวอุปถัมภ์ มีการดูแลเด็กนอกสถานรองรับ และเด็กในสถาน
รองรับ
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรือสถานสงเคราะห์เอกชน หรือรูปแบบ
อื่น ๆ ที่อาจไม่ได้การตรวจสอบโดยรัฐ โดยวัตถุประสงค์คือเด็กที่อยู่
ในโรงเรียนห่างไกล และเป็นทางเลือกทางการศึกษาสาหรับเด็กที่
ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษา (ภายใต้โครงการ Out of
School Children)
 เครือข่ายภาคเอกชน ในการจัดบริการครอบครัว ทดแทน มูล นิธิ
พัฒนาชีวิตในชนบท
- ครอบครัวอุปการะ ในนิคมสร้างตนเอง มีเด็กประมาณ 300
คน ที่อุปการะในชุมชน
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- Care for Children เป็ น โครงการน าร่ อ งที่ ล ดเด็ ก ออกจาก
สถานสงเคราะห์ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก
นาร่องที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ประมาณ 20
ครอบครัว มีสถานสงเคราะห์เข้าร่วมโครงการแล้ว 20 แห่ง มี
การนาเด็กในสถานสงเคราะห์ให้ชุมชนได้เลี้ยงดู
6.2.6 การป้องกันไม่ให้เด็กอยู่ใน
สถาบัน

 การป้องกันการดูแลเด็กเชิงสถาบันโดยชุมชนครอบครัว อุ ป ถั ม ภ์
ปัจจุบัน เช่น ครอบครัวเครือญาติ Gate Keeping เพื่อลดจานวน
เด็กในสถาบัน
 คลองเตยโมเดล เพื่อป้องกันไม่ไห้เด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ ส่งเสริม
ความรู้แก่ครอบครัว และสถานสงเคราะห์
 มีเครือข่ายท้องไม่พร้อม เอกชนและรัฐ เพื่อป้องกันการตั้ง ครรภ์
และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากร
และการป้องกันการทิ้งเด็ก

6.3 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
53.
[คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 และรับทราบด้วยความ
ยินดีว่ารัฐภาคีให้ความสาคัญกับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศมากกว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ
และมีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกั บการรับเด็ก เป็นบุตรบุญ ธรรมข้ามประเทศเนื่องจากมีเด็ก จานวนมากที่ อ ยู่ใน
สถานการณ์อ่อนแอล่อแหลมในรัฐภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุพลภาพ เด็กยากจน เด็ก เร่ร่อนในสถานการณ์ต่าง
ๆ และเด็ก ไร้รั ฐ รวมถึ ง สถานการณ์ ปัญ หาการค้ า มนุษ ย์ คณะกรรมการเสนอแนะรั ฐภาคี ประกั น ให้มี ร ะบบ
ตรวจสอบติดตามกระบวนรับบุตรบุญธรรมที่มีประสิทธิผล ]

ประเด็น
6.3.1 ระบบการติดตามและตรวจสอบ

6.3.2 การปรับปรุงกฎหมายการรับบุตร
บุญธรรมในประเทศ
6.3.3 สถิติสวัสดิการสาหรับเด็กและ
ครอบครัว

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 กรณีเด็กบุตรบุญธรรมในประเทศไทย มีการติดตามและ
รายงานการเลี้ยงดู
 กรณีบุตรบุญธรรมต่างประเทศ มีองค์กรต่างประเทศในการ
ติดตามข้อมูลการดูแลเด็กในครอบครัว ต่างประเทศจะรายงาน
จนถึงอายุสิบแปดปี รวมทั้งมีบริการให้คาปรึกษาแก่ครอบครัว
และส่งเสริมการรวมกลุ่ม





จานวนโครงการและบริการสาหรับพ่อและแม่
จานวนร้อยละของเด็กและครอบครัวที่ได้รับบริการ
จานวนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จาแนกตามสาเหตุ
จานวนเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่เนื่องจากคาพิพากษา
การทอดทิ้งและการทารุณโดยพ่อแม่ การกักขัง การจาคุก
แรงงานย้ายถิ่น
 จานวนสถานดูแลเด็กทางเลือกจาแนกตามภูมิภาค
 จานวนอัตราส่วนของผู้ดูแลในสถานดูแลเด็กทางเลือก
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 จานวนและร้อยละของเด็กในสถานดูแลเด็กทางเลือก และ








ระยะเวลาการอยู่ และความถี่ในการติดตาม
จานวนและร้อยละของเด็กในสถานดูแลเด็กทางเลือกที่คืน
สู่ครอบครัว
จานวนเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในประเทศจาแนกตามเพศ
จานวนเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศจาแนกตาม
เพศและประเทศ
จานวนเด็กต่างชาติที่คืนสู่ครอบครัวจาแนกตาม เพศ อายุ
สัญชาติ ชาติพันธ์
จานวนเด็กต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจาแนกตาม
ประเทศต้นทาง สถานที่เกิด และสถานภาพครอบครัว
จานวนเด็กที่มีพ่อแม่จาคุก และอายุของเด็ก
จานวนเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่จาคุกและอายุของเด็ก

6.4 การละเมิดและการละเลย
55. [คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทาให้ครอบครัวที่
แยกจากกันด้วยเหตุจากการโยกย้ายถิ่นฐานได้อยู่กันพร้อมหน้า รวมถึงความเป็นไปได้ที่ให้ บิดามารดา นาบุตรไป
อยู่ในเขตเมืองพร้อมตน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีสนใจกับเด็กกาพร้าและสร้างหลักประกันว่า เด็กกาพร้า
จะมีครอบครัวอุปถัมภ์ทันกาลตามสมควร]

ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้ ม าตรการที่ จ าเป็ น สร้ า งสภาพการณ์ ที่ ท าให้
ครอบครัวที่แยกจากกันด้วยเหตุการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน ไม่อยู่กัน
พร้อมหน้า รวมถึงความเป็นไปได้ ที่ให้พ่อแม่ นาลูกไปอยู่ในเขต
เมืองด้วย ตลอดจนให้ความสนใจกับเด็กกาพร้าและประกันว่า
เด็ ก จะมี ค รอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ทั น การณ์ ต ามสมควร โดยให้ เ งิ น
อุดหนุนให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาทาง
สั ง ค ม ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร Global Fund Alternative Care
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย (เด็กโยกย้ายถิ่น)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และใช้มาตรการ
ตรวจสอบข้อมูลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 มีโรงเรียนพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
 สนับสนุนนมเด็กสาหรับแม่ที่ติดเชื้อ HIV AIDS (สธ.)
 ในอดี ต สถานการณ์ AIDS รุ น แรง ยั ง คงมี ก ารดู แ ล
ต่ อ เนื่ อ ง กรณี เ ด็ ก อยู่ ใ นครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กยังคงอยู่กับครอบครัวเดิม
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บทที่ 7 ความพิการ สุขภาพ และ สวัสดิการพื้นฐาน ข้อ 6, 18(3), 23 24 26 27(1-3))
7.1 เด็กพิการ
57.
[คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้ทบทวนสถานการณ์ของเด็กพิการด้านการเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษา และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาแบบเปิดโอกาสในวงกว้างมากกว่าการจัดให้เด็กเข้าศึกษาใน
สถาบันเฉพาะด้าน ให้เป็นจริง คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีกาหนดเป้าหมายเด็กพิการในนโยบายเยาวชน
ทั้งนี้โดยพิจารณาคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก พิการ (General
comment No. 9 (2006) on the rights of children with disabilities)]

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
7.1.1 การทบทวนสถานการณ์การเข้าถึง  แก้ไขกฎหมายคนพิการแก้ไขเพื่อให้สิทธิแก่เด็กพิการต่างด้าว
บริการของเด็กพิการ
 การจาแนกประเภทการให้บริการตามคานิยามความพิการ
 การจัดแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
มีการเช่น การศึกษาต่อ และการบริการสาธารณสุข เช่น Child
Find, Assessment, Intervention
 การเข้าถึงสิทธิบริการทางด้านสุขภาพเด็กพิการต่างด้าวไม่มี
สถานะทางทะเบียน
 เด็กพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีการติดตามพัฒนาการเป็น
ระยะ กรณีเด็กพิการติดเตียง มีโครงการให้เด็กได้รับการศึกษา
ขยายเป็น 25 แห่ง การดูแลเด็กพิการจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
 การเข้าถึงสิทธิของเด็กพิการที่ไม่มีสถานะเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษา 41,000 คน ประถมศึกษา 300,000 คน
มัธยมศึกษา 70,000 คน
 อัตราเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน
7.1.2 การศึกษาพิเศษ
 การเรี ย นของเด็ ก พิ ก ารต้ องค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และความ
ต้ อ งการของเด็ ก เช่ น เรี ย นร่ ว ม เรี ย นเฉพาะซึ่ ง เป็ น การสร้ า ง
ทางเลือกให้แก่ผู้ปกครอง
 โรงเรียนเฉพาะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร
7.1.3 การกาหนดนโยบายเด็กพิการใน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

แนวทางอนามัยเจริญพันธ์ของเด็กพิการ โดยสถาบันสิรินธรฯ
มี ก ารประชุ ม หารื อ กั บ แพทย์ และผู้ ป กครอง และแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานระดับกระทรวง สาหรับระดับพื้นที่
 โครงการให้ความรู้อนามัยเจริญพันธ์ของเด็กพิการ (การทาหมัน
โดยความสมัครใจ หรือการทาหมันโดยชั่วคราว)
 การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ของเด็กพิการ
7.1.4 สถิติจานวนและสัดส่วนเด็กพิการ  จานวนพ่อแม่ที่ได้รับความช่วยเหลือ
 จานวนเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ครอบครัวอุปถัมภ์
 จานวนเด็กที่เรียนร่วม
 จานวนเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษ
 จานวนเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
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7.2 สุขภาพและบริการสาธารณสุข
59.
[คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีเร่งรัดมาตรการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กทุกคน ทั้งนี้ ไม่
เกี่ยวข้องกับสถานะด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก ระดับการศึกษาของมารดา ภูมิหลังด้านภาษาว่าใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอื่น และสถานที่ ตั้ง ภู มิ ศ าสตร์ ว่าอยู่ในเขตเมือ ง ชนบท หรื อ พื้ นที่ ห่า งไกล คณะการสนับสนุนให้รั ฐภาคี
ดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุและระดับภาวะทุโภชนาการของเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้
รัฐภาคีปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสถานะโภชนาการของเด็กโดยการควบคุมภาวะการขาดสารไอโอดีนโดยตรา
กฎหมายและนโยบายเพื่อบรรลุผลการเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า และสร้างหลักประกันให้มีการปฏิบัติตามและมีการ
บริโภคเกลือที่มีสารไอโอดีนโดยถ้วนหน้า ]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
7.2.1 มาตรการด้านโภชนาการ
 การศึกษาสถานการณ์ทุพโภชนาของเด็กด้อยโอกาส
7.2.2 กฎหมายและนโยบายการบริโภค  คณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และขจั ด การขาดสาร
สารไอโอดีน
ไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการเรื่องไอโอดีน
แห่งชาติ
สถิติข้อมูลด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข  อัตราการเสียชีวิตในทารกและเด็กอายุ ต่ากว่า 5 ปี
 สัดส่วนของเด็กแรกเกิดที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
 สัดส่วนของเด็กที่มีน้าหนักตามเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์อย่าง
มาก ต่ากว่าเกณฑ์ และมากกว่าเกณฑ์
 จานวนเด็กที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
 สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและน้า
ดื่มสะอาด
 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค โรค
คอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรคหัด
 อัตราการเสียชีวิตของมารดา รวมถึงสาเหตุของการเสียชีวิต
 สั ด ส่ ว นของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ ข้ า ถึ ง และได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขก่อน/หลังตั้งครรภ์
 สัดส่วนของเด็กที่เกิดในโรงพยาบาล
 สัดส่วนของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลและ
ให้บริการในโรงพยาบาล
 สัดส่วนของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระยะเวลา
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7.3 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
61. [คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้สร้างเสริมและขยายความพยายามเพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาหกเดือน โดยยกระดับความตระหนักและให้การศึกษาแก่สาธารณชน
โดยเฉพาะมารดาเกี่ ยวกั บความสาคั ญ ของการให้ ทารกดื่ ม นมแม่ และความเสี่ยงจากอาหารทดแทนนมแม่
คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมการตลาดสาหรับอาหารทดแทนนมแม่ตามประมวล
จริยธรรมการตลาดระหว่างประเทศสาหรับอาหารทดแทนนมแม่ (the International Code of Marketing of
Breast-milk Substitutes) และสร้ า งหลัก ประกั นว่ า จะมี ก ารปฏิ บั ติก ารตามและตรวจสอบติ ด ตามประมวล
จริยธรรมให้มีประสิทธิผล นอกจากนั้น คณะกรรมการยังกระตุ้นรัฐภาคีดาเนินมาตรการเปลี่ยนให้สถาบันผดุง
ครรภ์มารดา (maternity institutions) ทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลที่มีบรรยากาศเอื้อต่อเด็ก โดยสนับสนุนการให้
ทารกดื่มนมแม่และสร้างหลักประกัน]

ประเด็น
7.3.1 การสร้างความตระหนักรู้แก่
สาธารณชน
7.3.2 กฎหมายควบคุมตลาดนม
7.3.2 การส่งเสริมโรงพยาบาลที่เป็นมิตร
ต่อเด็ก
7.3.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 สถานการณ์นมแม่ MICS ย้อนหลัง
 นโยบายการส่งเสริมนมแม่โดยเฉพาะ และมีงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 ร่างกฎหมายควบคุมตลาดนม

7.4 สุขภาพวัยรุ่น
63. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) ดาเนินการมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในชุมชนต่าง ๆเกี่ยว
กับเอ็ชไอวี/เอดส์ และโรคที่ส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
(ข) ขยายบริการด้านสุขภาพและสังคมที่สาคัญแก่เด็กและครอบครัวในกลุ่มประชากรชายขอบ และต่อสู้
กับการตีตราบาป และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
(ค) เร่งรัดความพยายามการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการตั้งครรภ์ใน วัยเยาว์
และการทาแท้ง
(ง) เสริมสร้างโครงการสุขภาพเกี่ยวกับแผนงานอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงการศึกษาด้านทักษะ
ชีวิต และ
(จ) ประกันว่าการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุม การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาโดยปกปิด ข้ อมูล
ส่วนบุคคลสาหรับเด็กสาวที่ตั้งครรภ์ และเร่งกระบวนการรับรอง/การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอนามัย
เจริญพันธุ์ ]
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
7.4.1 การให้ความรู้แก่วัยรุ่นและครอบครัว
เกี่ยวกับ HIVS และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
7.4.2 การเสริมสร้างการศึกษาอนามัยเจริญ
พันธ์ทักษะชีวิต
7.4.3 พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  พ.ร.บ.ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกฎกระทรวงตามกฎหมาย
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ฯ
และความก้าวหน้าการดาเนินงานในทางปฏิบัติ 4 กระทรวง
7.4.4 การบริการสุขภาพสาหรับวัยรุ่น
7.4.5 แผนการพัฒนาวัยรุ่น
7.4.6 ร่าง พ.ร.บ. อนามัยเจริญพันธ์
ข้อมูลสถิติ
- จานวน/สัดส่วนของเด็กที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจาก
HIV/AIDS
- จานวน/สัดส่วนของเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการ
รักษาด้านการแพทย์ การให้คาปรึกษา การดูแลและการ
สนับสนุน
- จานวน/สัดส่วนของเด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ ครอบครัว
อุปถัมภ์ สถานสงเคราะห์ หรือเด็กเร่ร่อน
- จานวนของครัวเรือนที่เด็กเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผล
จาก HIV/AIDS
- จานวนวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพจิต รวมถึง
การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
7.5 ยาเสพติด
65. [คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมถึงการรณรงค์เพิ่มความ
ตระหนัก โดยมุ่งที่กลุ่มวัยรุ่นและผลกระทบเชิงลบของยาสูบ สุรา และยาเสพติด รวมถึงการให้การศึกษาในกลุ่ม
เพื่อน และการอบรมด้านทักษะชีวิตเกี่ยวกับการดาเนินการเชิงการป้องกัน คณะกรรมการเสนอแนะ รัฐภาคีให้
ดาเนินการโครงการบาบัดและฟื้นฟูสาหรับเด็กและวัยรุ่นติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์]

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
7.5.1 การรณรงค์และการสร้างความตระหนัก
ในวัยรุ่น
7.5.2 การอบรมด้านทักษะชีวิตให้แก่วัยรุ่น
7.5.3 การบาบัดและเยียวยา
ข้อมูลสถิติ
จานวนเด็กที่เป็นเหยื่อของการใช้ยาเสพติดและสาร
เสพติด รวมถึงจานวนโครงการช่วยเหลือที่มีอยู่
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7.6 มาตรฐานการครองชีพ
67. [คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับเดิมว่า รัฐภาคียังคงจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดความ
ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คณะกรรมการเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้รัฐภาคี ดาเนินการดังนี้
(ก) เสริมความพยายามในการพัฒนาและตรวจสอบติดตามยุทธศาสตร์การลดความยากจนระดับท้องถิ่น
และชุมชน โดยเน้นการสร้างหลัก ประกันว่าสามารถได้รับบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย น้าและสุขาภิบาล ตลอดจนบริการด้านสังคม สุขภาพ และการศึกษาอย่างเพียงพอโดยเท่าเทียมกัน
(ข) ออกมาตรการพิเศษชั่วคราวและการปฏิบัติ เชิงเน้นย้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กลุ่ ม
ประชากรด้อยโอกาส รวมถึงการจัดเตรียมกองทุนเฉพาะและความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุน
เด็กและครอบครัวที่ได้รับกระทบจากความยากจน
(ค) ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการเงิน ช่วยเหลือเด็กถ้วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าและให้เด็กแต่ละคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสามารถตั้งต้นชีวิตที่ดี ]

ประเด็น
7.6.1 การลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้า

7.6.2 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด
7.6.3 สถิตเด็กพิการ และการบริการด้านสุขภาพ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 ยุทธศาสตร์การลดความยากจนระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน
 มาตรการชั่วคราวสาหรับครอบครัวยากจน เช่น
กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
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บทที่ 8 การศึกษา นันทนาการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ข้อ 28-31)
การศึกษา การฝึกอาชีพและการแนะแนว
69. ในคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 1 ว่าด้วยเป้าประสงค์ของการศึกษา (พ.ศ. 2544) (the General Comment
No. 1 on the aims of education (2001) และคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 7 ว่าด้วยการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (the General Comment No. 7 on implementing rights in early childhood) นั้น
คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการนโยบายและมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผลเพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียนได้รับโอกาสด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลด้านการ
บริการสุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และการคุ้มครองที่จาเป็น เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการได้เต็มที่
(ข) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้
(ค) กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยและมาจากครอบครัวยากจนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
(ง) ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) ที่ไม่ได้
เรียนหนังสือในโรงเรียน
(จ) ดาเนินการศึกษารอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันและการคง
อยู่ในโรงเรียนอยู่ในระดับต่า และการพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่มีก รอบระยะเวลาชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาโดยคานึงถึง
มิติหญิงชาย ความเหลื่อมล้า และมาตรการป้องกัน
(ฉ) กระตุ้นเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชายในเขตจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
(ช) นานโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างหลักประกันว่ามีการศึกษาทวิ ภาษาที่มี
ประสิทธิผลตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยตามข้อบท 30 ของอนุสัญญานี้
(ซ) รั บมาตรการที่ ชั ดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อ ปรับปรุ ง คุณ ภาพการศึก ษาและปรั บปรุง ผลลัพธ์ด้าน
การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บให้ดีขึ้น รวมทั้ ง การจัดหาวัสดุ แ ละสิ่ง อานวยความสะดวกประกอบการเรียนการสอน
เสริมสร้างการฝึกหัดครู และการนิเทศ การบรรจุครูที่มีคุณวุฒิให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้หญิงและบุคคล
จากชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนพื้นเมือง สร้ างขีดความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบติดตามการเรียนรู้ของเด็ก
(ฌ) พิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษาขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (the UNESCO Convention against Discrimination
in Education)
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8.1 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเด็น
8.1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.2 มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 โดยมีกระทรวงรับผิดชอบ 4 กระทรวงหลัก
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

8.1.3 การเข้าถึงบริการด้านเด็กปฐมวัย
ในกลุ่มเปราะปรางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
8.2 เด็กวัย 6 - 11 ปี
ประเด็น
8.2.1 มาตรการเร่งด่วนในการศึกษาต่อ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 การศึกษาสาเหตุการออกจากโรงเรียนกลางคัน
 การพัฒนาแผนงานเพื่อป้องกันการออกจากโรงเรียน
กลางคัน
 งานวิจัย Drop Out
 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
ทางเลือกหรือกิจกรรมทางนันทนาการนอกห้องเรียน
สาหรับเด็ก To be number one
 กรณีเด็กใต้ เรียนต่อในโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนปอเนาะ
ระบบการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สาเหตุของการ
ออกจากโรงเรียน โครงการเรียนเยี่ยมบ้าน

8.2.2 การส่งเสริมให้เด็กชายแดนในภาคใต้
ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
8.3 การศึกษาทวิภาษา
ประเด็น
8.3.1 โครงการโรงเรียนทวิภาษา

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 พ.ร.บ.ส่งเสริมการอ่าน และการรณรงค์การอ่าน รวมถึง
การให้รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่นประจาปี
 การส่งเสริมภาษาอาเซียน
 มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาถิ่น
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร)
 มีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สอนภาษาเมียนมา
มาลายู (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
 การพัฒนาบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาถิ่นได้

8.3.2 แหล่งเรียนรู้ภาษาชาติพันธ์ และ
ภาษาต่างชาติ

8.4 มาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและผลลัพธ์การศึกษา
ประเด็น
8.4.1 รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา






ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ร่างมาตรฐานขั้นต่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาเซียน และนาไปสู่มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอนุบาล
การปรับปรุงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
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8.4.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา

มาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษา เช่น การ
จดทะเบียนการเกิดแก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ

8.5 การเข้าเป็นภาคี UNESO Convention against Discrimination in Education
ประเด็น
การเข้าเป็นภาคี UNESO
Convention Against
Discrimination in Education

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน

8.6 สถิติ
ประเด็น
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
- อัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กและผู้ใหญ่
- อัตราการเข้าเรียนและได้รับการศึกษา ของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพ
- อัตราการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา การศึกษาต่อ และ
สัดส่วนการหยุดเรียนกลางคันของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา รวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพ
- อัตราภาระงานเฉลี่ยของครู ซึ่งแสดงถึงความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญระหว่างในเมือง/ชนบท หรือภูมิภาค รวมถึง
ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม
- จานวนของเด็กในท้องถิ่นหรือเด็กชนกลุ่มน้อยที่ได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐในภาษาท้องถิ่น
- ร้อยละของเด็กในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
- ร้อยละของเด็กที่เข้าสู่โรงเรียนอนุบาล และ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยอื่นๆ
- จานวน/ร้อยละของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
- จานวนของสนามเด็กเล่นในชุมชน โดยแสดงข้อมูลของ
เขตเมืองและชนบท
- จานวน/สัดส่วนของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยจาแนกตามเด็กที่อาศัยในเขต
เมืองและชนบท
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บทที่ 9 มาตรการปกป้องคุ้มครองพิเศษ (ข้อ 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37(ข)–(ง))
9.1 เด็กผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งที่พักพิง
71. [คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อปรับปรุงสภาพการณ์ในค่ายพักพิง
ชั ่ว คราวโดยจัด ให้ม ีสิ ่ง จ าเป็น พื ้น ฐานคณะกรรมการเสนอแนะ ให้ร ัฐ ภาคีข ยายเวลาการด าเนิน การ
ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ แ สวงหาแหล่ ง พั ก พิ ง ซึ่ ง เพิ่ ง เดิ น ทางมาถึ ง เพื่ อ ทราบความต้ อ งการของบุ ค คลเหล่ า นั้ น
และปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ แ สวงหาแหล่ ง พั ก พิ ง และผู้ ลี้ ภั ย ตามสถานะของบุ ค คลและไม่ กั ก ขั ง หรื อ ส่ ง บุ ค คลเหล่ า นี้
ไปยังประเทศที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการ
จากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอ็ชซีอาร์) และเสนอแนะรัฐภาคีให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) (the
1951 Convention relating to the Status of Refugees) และสร้างกรอบงานด้านกฎหมายและสถาบัน
ระดับชาติเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัย ]

ประเด็น
9.1.1 การดูแลผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่ง
พักพิง






ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
กระบวนการมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
มติครม. ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเคลื่อนย้าย 2 เรื่อง การกาหนด
ถิ่นที่อยู่ และ มติเรื่องสัญชาติ
มีการขึ้นทะเบียนเด็ก การจดทะเบียนเด็กในค่ายและการ
จัดสวัสดิการการคุ้มครองเด็ก
กระบวนการคัดกรองที่ดาเนินการร่วมมือของความร่วมมือ
จากหลายหน่ ว ยงาน เช่ น NGOs อาทิ COER UNHCR
ด าเนิ น การคั ด กรองในส่ ว นของเด็ ก ที่ ติ ด ตามมากั บ
ครอบครัว

9.1.2 การขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยและการคัด
กรอง
9.1.3 เด็กในสถานกักของตม.และสถาน
แรกรับของ พม.
9.1.4 การส่งกลับประเทศต้นทางอย่าง
ปลอดภัย
9.1.5 การส่งไปประเทศที่สาม
ข้อมูลสถิตเด็กผู้ลี้ภัยจากนอกประเทศและ
- ข้อมูลเงินจานวนของเด็กผู้ลี้ภัย และเด็กที่แสวงหา
เด็กพลัดถิ่น (จาแนกตามประเทศต้นทาง แหล่งพักพิง
สัญชาติ และ การได้การรับรองหรือไม่ได้
การรับรองสถานะ)
- ข้อมูลจานวนและสัดส่วนของเด็กลี้ภัยและเด็กที่
แสวงหาแหล่งพักพิง ที่เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การศึกษาอาชีพ บริการด้านสาธารณสุขและ
บริการอื่น ๆ
- ข้อมูลจานวนเด็กที่หายตัวไปในระหว่างหรือภายหลัง
การตรวจสอบสถานะ
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9.2 เด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน
73. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการการศึกษาประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่าผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานและบุตรเดินทางกลับสู่ประเทศต้นกาเนิดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ คณะกรรมการเสนอแนะให้รั ฐภาคี
ดาเนินการมาตรการด้านกฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานจากการแสวง
ประโยชน์และสภาพการทางานที่อันตราย]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
9.2.1 เด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคล
1. กลุ่มที่เป็นคนไทยและไร้สัญชาติ (รอการคัดกรองและพิสูจน์
สัญชาติ)
- การผ่อนผันให้อาศัยอยู่ มีการขึ้นทะเบียนให้อยู่ในระบบ
เชื่อมโยงไปถึงเด็กที่มีอายุ 15 ปี ทีข่ ึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
2. กลุ่มเด็กที่พ่อแม่ย้ายไปทางานในถิ่นฐานอื่น และถูกทิ้งไว้ในชุมชน
- การดาเนินงานกับเด็กในพื้นที่แม่สอด ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการส่งกลับหรือคืนสู่สังคม
- การรายงานอาจต้องรายงานในลักษณะการดาเนินการที่เป็นระบบ
- การดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องจัดบริการให้โดย
ใช้ ม าตรฐานหรื อ รู ป แบบเดี ย วกั น กั บ เด็ ก ไทยรวมทั้ ง จะต้ อ งเป็ น
การศึกษา หรือสาธารณสุขที่สามารถส่งต่อหรือเชื่อมโยงกันได้
9.2.2 บุตรติดแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียน
9.2.3 บุตรของต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

9.3 แรงงานเด็ก
75. [คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้ศึกษาและให้ข้อมูลในรายงานฉบับต่อไปเกี่ยวกับการจ้างงานเด็ก
ในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขอทาน และงานบริการ ในบ้าน
และดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบแรงงานเพื่อตรวจสอบติดตามและตรวจหาเด็ก ที่ทางานในภาค
เหล่านี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามมิให้เด็กเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจไม่ เป็นทางการ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น แรงงานเด็กต่างด้าว เด็กเร่ร่อน คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้พิจารณาให้
สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับคนงานทางาน
บ้าน]

ประเด็น
9.3.1 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กในภาค
เกษตรเรียบร้อยแล้ว
 เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการบริหาร
9.3.2 มาตรการห้ามจ้างงานเด็กใน
 มีระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีพนักงานตรวจแรงงาน
ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการ
(Labor inspector) เพื่อติดตามแรงงานที่ได้จากกลไกระบบ
ท่องเที่ยว การขอทาน และงานบริการ
การขึ้นทะเบียน
ในบ้าน
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 อาจให้ ข้อมูล เพิ่มเติมว่ามีการใช้อาสาสมัครแรงงาน (แต่มี
ข้อจากัดเกี่ยวกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติในบางส่วน เช่น การ
เข้าไปตรวจแรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะต้องใช้
มาตรการส่ ง เสริ ม เช่ น เมื่ อ มาขึ้ น ทะเบี ย นแรงานแล้ ว มี
มาตรการอย่างไรที่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด)
9.3.3 แผนปฏิบัติการการขจัดแรงงาน  การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฉบับเดิม
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
 นโยบายและแผนปฏิบัติการฉบับใหม่
9.3.4 การตรวจสอบและติดตาม
แรงงานเด็ก
9.3.5 การเข้าเป็นภาคี ILO NO.189
9.3.6 ข้อมูลสถิตเิ ด็กที่ถูกแสวงหา
- จานวนและสัดส่วนของเด็กที่ถูกจ้างงานโดยมีอายุ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าในการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานเด็ก ตาม
เด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่าในการจ้างงาน และ อนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- ข้อมูลจานวนและสัดส่วนเด็กที่เข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู
รวมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือการศึกษาด้านอาชีพ
- จานวนเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เร่ร่อน
9.4 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการละเมิดเด็ก
77.
[ตามแนวทางคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่
จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง (General Comment no. 13 (2011) on the
right of the child to freedom from all forms of violence) คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้
ก) คงความพยายามในการสร้างความตระหนักของสาธารณชน และเสริมสร้างกลไกการตรวจหาและ
ป้องกัน และกาหนดให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่เป็นเหยื่อการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศทั้งภายในและ
ภายนอกครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ
ข) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อลดระยะเวลาสืบสวนและดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการการะทาผิดทางเพศ
ต่อเด็ก และให้การคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
ค) ดาเนินการวิจัยโดยรอบด้าน เกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะ และขอบเขตการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศ
ต่อเด็กชายและเด็กหญิงในในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเด็กสัญชาติไทยและเด็กต่างประเทศในรัฐภาคี และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับจานวนคาร้องเรียน การสืบสวน และการดาเนินคดี
ง) ในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้นาสรุปข้อสังเกตภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่องการ
ขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 2012) ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ของผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหลังจากเยือนรัฐภาคีในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2554 (the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children) ไป
ดาเนินการปฏิบัติ คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้นาเอกสารผลลัพธ์ซึ่งได้รับรอง ณ การประชุมระดับโลกว่า
ด้วยการต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในปี 2539 2544 และ 2551 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ
เดอจาเนโร ตามลาดับ ]
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9.4.1 กฎหมายคุ้มครองเด็กทั้งในครอบครัว มาตรการลดระยะเวลาการสืบสวน
และนอกครอบครัว
9.4.2 ข้อมูลของการแสวงหาประโยชน์ทาง - จานวนเด็กที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เพศ ล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี สื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการค้ามนุษย์
จาแนกตามประเภทของการละเมิด
- จานวนเด็กที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟู
- จานวนรายงานคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การขายเด็ก การลักพาตัวเด็ก และความ
รุนแรงต่อเด็ก ในระหว่างรอบรายงาน
- จานวนและสัดส่วนของคดีการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การขายเด็ก การลักพาตัวเด็ก
และความรุนแรงต่อเด็ก ที่มีการพิพากษา จาแนกตามข้อมูล
ประเทศเกิดของผู้กระทาผิด และลักษณะของการลงโทษ
- จานวนเด็กที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง
แรงงาน
- ข้อมูลจานวนเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและการ
คานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นเด็ก

9.5 สายด่วนให้ความช่วยเหลือ
77. [คณะกรรมการรั บ ทราบว่ า หน่ ว ยงานบริ ก ารสั ง คมและสภาระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยเด็ ก ( the Social
Services Division and the National Council for Children) ดาเนินการโทรศัพท์สองสายเพื่อช่วยเหลือ
เด็ก คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีพิจารณารวมบริการโทรศัพท์ทั้งสองสายนี้เป็นสายระดับชาติเดียวกัน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สายโทรศัพท์นี้ควรจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง
และควรจะมี 3-4 หลักที่จาง่าย และจัดให้มีทรัพยากรการเงินและวิชาการเพียงพอ ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึ ก ฝนให้ ต อบค าถามเด็ ก และวิ เ คราะห์ บ ทสนทนาทางโทรศั พ ท์ เ พื่ อ จะได้ ด าเนิ น การที่ เ หมาะสมต่ อ ไป
คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐภาคีควรแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการในด้านนี้จากองค์การทุนเพื่ อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และสายโทรศัพท์ช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Child Helpline International)]

ประเด็น
9.5.1 การพัฒนาระบบศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
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9.6 เด็กในกระบวนการยุติธรรม
79.
[คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี ด าเนิ น การและเสริ ม สร้ า งความพยายามเพื่ อ สร้ า ง
หลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นมาตรฐานกระบวนการยุ ติ ธ รรมส าหรั บ เด็ ก เด็ ก และเยาวชนเต็ ม รู ปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 37 39 และ 40 ของอนุสัญญา และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎอัน
เป็นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุง
ปั ก กิ่ ง ) ( the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (the Beijing Rules)) ข้ อ แนะนาของสหประชาชาติ ว่า ด้ วยการป้อ งกั นการกระทาผิ ดของเด็ ก และ
เยาวชน (ข้อแนะนาแห่งกรุงริยาด) (the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency (the Riyadh Guidelines) และกฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูก
ลิ ด รอนเสรี ภ าพ (กฎแห่ ง กรุ ง ฮาวานา) (the United Nations Rules for the Protection of Juveniles
Deprived of Their Liberty (the Havana Rules) ทั้งนี้ โดยนาคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 10 เกี่ยวกับสิทธิเด็กใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ คดี เ ด็ ก และเยาวชน (CRC/C/GC/10)(General Comment No. 10 on
children’s rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10) คณะกรรมการเน้นย้าให้ รัฐภาคี
(ก) เพิ่มอายุที่ต้องรับผิดทางอาญาให้เป็นระดับอายุซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ และไม่ว่ากรณีใด
ให้มีอายุไม่ต่ากว่า 12 ปี
(ข) การส่งเด็กไปยังสถานกักจะเป็นทางเลือกสุดท้าย และให้กักขังในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็น ไปได้
และต้องเป็นไปตามกฎหมาย
(ค) เด็กได้รับการกักขังแยกจากผู้ใหญ่ และให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถติดต่อกับครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ
(ง) ส่งเสริมมาตรการทางเลือกในการกักกัน เช่น การหันเหคดี การคุมประพฤติ การให้คาปรึกษา การ
ทางานบริการชุมชน หรือการรอลงอาญา ในทุกกรณีที่เป็นไปได้
(จ) การฝึกอบรมผู้พิพากษาและบุคลากรการพิจารณาคดีเกี่ยวกับหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญา
และพิธีสารเลือกรับ
(ฉ) จัดโครงการกลับคืนสู่สังคมสาหรับเด็ก
(ช) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการที่ พั ฒ นาที่ ค ณะกรรมการบู ร ณาการหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมเยาวชน ( the United Nations Interagency Panel on
Juvenile Justice) และสมาชิ ก ซึ่ ง รวมถึ ง UNODC องค์ ก ารกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ (ยู นิ เ ซฟ)
OHCHR และองค์กรพัฒนาเอกชน และแสวงหาคาแนะนาและความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมจาก
สมาชิกคณะกรรมการ ]

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ข้อมูลสถิตขิ ้อมูล/สถิติของเด็กที่กระทา - จานวนของบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ น
ตารวจจากการกระทาผิดกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งประเภท
ของอาชญากรรม
- สัดส่วนของคดีที่ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ
- จานวนและสัดส่วนของบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่ง
- เคยเข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟู
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- ถูกกล่าวหาโดยศาลและได้รับการตัดสินโทษจาคุก
หรือกักขัง
- ได้รับการลงโทษ โดยกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์
- เข้าร่วมโครงการคุมประพฤติ
- สัดส่วนของคดีที่มีการกระทาผิดซ้า
9.7 เด็กที่ตกเป็นเหยื่อและพยานเด็ก
80. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าเหยื่อหรือพยานอาชญากรรมที่เป็นเด็กทุกคน อาทิ เหยื่อ
ที่เป็นเด็กกรณีถูกละเมิด ความรุนแรงภายในครอบครัว การแสวงประโยชน์ทางเพศและเศรษฐกิจ การลักพาตัว
และการค้ามนุษย์ และพยานอาชญากรรมรวมถึง อาชญากรรมที่เจ้า หน้า ที่รัฐและผู้ที่ไม่ใช่เจ้า หน้า ที่รั ฐ เป็ น
ผู้ ก ระท า ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามที่ ก าหนดในอนุ สั ญ ญา และเสนอแนะว่ า รั ฐ ภาคี น าแนวทางการป ฏิ บั ติ
สหประชาชาติเกี่ยวกับความยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อและพยานอาชญากรรมที่เป็นเด็ก (แนบเป็น
ภาคผนวกในข้อมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 2005/20 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) มาพิจารณา
โดยเต็มรูปแบบ (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]

ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ข้ อ มู ล สถิ ติ เ ด็ ก ที่ ถู ก ริ ด ลอนเสรี ภ าพ - จานวนบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ถูกคุมขังที่สถานี
กั ก กั น กั ก ขั ง หรื อ ส่ ง ไปอยู่ ใ นสถาน ตารวจหรือสถานกักขังหลังจากถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
กักกัน จาแนกตามสถานภาพทางสังคม และระยะเวลากักขังโดยเฉลี่ย
ภู มิ ล าเนา และประเภทอาชญกรรม
ของเด็กที่กระทาผิด ดังนี้
- จานวนสถานที่เฉพาะสาหรับบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปีที่ถกู
กล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่ากระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
- จานวนบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปีในสถานกักตัวและระยะเวลา
ที่อยู่โดยเฉลี่ย
- จานวนบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปีที่ถูกกักตัวในสถานกักกันโดย
ที่ไม่ได้แยกจากผู้ใหญ่
- จานวนและร้อยละของบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปีที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทาความผิดโดยศาลและได้รับการพิพากษาให้คุมขัง และ
ระยะเวลาคุมขังโดยเฉลี่ย
จานวนคดีการทาร้ายและทารุณกรรมบุคคลอายุต่ากว่า
18 ปี ที่อยู่ระหว่างการจับกุมและกักขังหรือจาคุก
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9.8 เด็กชนกลุ่มน้อยหรือเด็กพื้นเมือง
82. [คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อที่จะ
(ก) สร้ า งความตระหนัก ของประชาชนไทยเกี่ยวกั บวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อ ย และประชาชน
พื้นเมือง และเพิ่มความอดกลั้นต่ออุปนิสัยความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
(ข) สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง และสร้างหลักประกันให้ชุมชน
(ค) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชากรชาวภู เ ขาที่ ก ระจั ด กระจายให้ เ ป็ น ระบบ ทั้ ง นี้ ใ ห้ พิ จ ารณา
คาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552) เกี่ยวกับเด็กพื้นเมืองและสิทธิของเด็กพื้นเมือง
ภายใต้อนุสัญญา]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
9.7.1 มาตรการเพื่อสร้างความตระหนักของ  ประเทศไทยไม่ได้มีการกีดกันหรือลิดรอนสิทธิของ
ชาติพันธุ์
ประชากรไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่ม
น้อยและคนพื้นเมือง
 มติ ครม.ล่าสุด เช่น การขออนุญาตออกจากพื้นที่ของ
เด็กที่เป็นชนเผ่า ซึ่งเป็นการประทับตราให้กับเด็ก
ฯลฯ
9.9 เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
84. [คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการทันทีเพื่อประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีผลในเชิงลบทั้งในทางตรง
และทางอ้อมต่อเด็ก คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาข้อเสนอแนะภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่องการเกี่ยวพันของ
เด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 2012) ไปปฏิบัติโดยไม่ล่าช้า
(ข) สร้างหลักประกันว่าการดาเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ชะงักอันเนื่องมาจากทหารของรัฐหรือ
หน่วยกาลังกึ่งทหาร และได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธของกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐ
(ค) จัดการสนับสนุนและบริการด้านจิตวิทยาและสังคมให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ใช่
อาวุธเป็นเรื่องเร่งด่วน
(ง) ดาเนินการเร่งรัดให้ จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ]
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
9.8.1 ประเทศไทยได้ ด าเนิ น การตาม  ข้อมูลแผนปฏิบัติการว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
ข้อเสนอแนะ
เยาวชนในชายแดนภาคใต้ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
 มาตรการเฉพาะกลุ่ม คือ
1. เด็กที่ต้องสงสั ยว่าเกี่ยวข้องกั บ การกระทาความรุ น แรง
ต้องให้ ข้อมูล ว่ามีห ลั กประกันในการคุ้มครองเด็กกลุ่ มนี้
อย่างไร เช่น พิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว หรือมี
กระบวนการบาบัดฟื้นฟูอย่างไร
2. เด็ ก ที่ เ ป็ น ผู้ เ สี ย หาย ต้ อ งระบุ ว่ า มี ก ระบวนการค้ น หา
กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งไร เช่ น ร่ ว มมื อ กั บ อปท. องค์ ก ร
ศาสนา และมีมาตรการที่รับประกันสิทธิของเด็กกลุ่มนี้จะ
ได้รับ
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บทที่ 10 การให้สัตยาบันกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
10. การให้สัตยาบันกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
85. [คณะกรรมการกระตุ้ นให้รั ฐภาคี ให้สัตยาบันพิ ธีสารเลือ กรั บ เรื่ อ ง กระบวนการร้ อ งเรี ยน (the
Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications
Procedure) คณะกรรมการยัง ได้ เสนอแนะรั ฐ ภาคี ให้ สั ต ยาบัน ตราสารว่า ด้ ว ยสิ ทธิม นุษ ยชนฉบั บหลัก ของ
สหประชาชาติ (the core United Nations human rights instruments) ซึ่งรัฐภาคียังไม่ได้เป็นภาคี ได้แก่
พิธีสารเลือกรับ ของกติการะหว่า งประเทศว่า ด้ วยสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (the Optional
Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) พิธีสารเลือก
รับฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the first and
second Optional protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights) พิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายีศักดิ์ศรี
( the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (the Optional
Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว (the International Convention on the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families) อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการ
ป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (the International Convention for the Protection of
all Persons from Enforced Disappearance) และอื่นๆ]

ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
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บทที่ 11 ความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
11. ความร่วมมือ
86. [คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีร่วมมือกับคณะกรรมาธิการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และเด็กแห่งอาเซียน (the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights
of Women and Children) และองค์กรอื่นๆ]

ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน



บทที่ 12 การติดตามและการเผยแพร่

12.1 การติดตาม
87. [คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มีการดาเนินการนาข้อเสนอแนะไป
ปฏิบัติทุกประการด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งข้อเสนอแนะนี้ให้ผู้นารัฐ ศาลสูงสุด รัฐสภา กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้พิจารณาตามควร และการปฏิบัติต่อไป]

ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน




12.2 การเผยแพร่
88. [คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีเผยแพร่รายงานฉบับที่ 3 - 4 และสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ต่อรายงานฉบับที่ 3 - 4 เป็นภาษาของประเทศ รวมถึง เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตให้สาธารณชน ประชาสังคม
องค์กรต่าง ๆ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิชาชีพ และเด็ก เพื่อที่จะให้เกิดการอภิปรายและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา
การปฏิบัติดาเนินการ และการตรวจสอบติดตาม]

ประเด็น

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
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รายงานฉบับต่อไป
89. คณะกรรมการเชิญรัฐภาคีให้ยื่นรายงานตามวาระ (periodic report) โดยรวมฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการขอให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านการรายงานเฉพาะอนุสัญญา
ที่มีลักษณะเดียวกันของคณะกรรมการ ซึ่ง ได้รับรองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (CRC/C/58/Rev.2) และ
แจ้งให้รัฐภาคีระลึกว่ารายงานในอนาคตควรจะดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติและ มีความยาวไม่เกิน 60 หน้า
คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคียื่นรายงานตามแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่รัฐภาคียื่นรายงานมีความยาวเกินกาหนด
จะขอให้รัฐภาคีทบทวนและยื่นรายงานใหม่ตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างต้น คณะกรรมการแจ้งให้รัฐภาคีระลึก
ว่าในกรณีที่รัฐภาคีไม่อยู่ในฐานะที่จะทบทวน และยื่น รายงานใหม่นั้น จะไม่สามารถรับประกันว่ าจะมีการแปล
รายงานเพื่อให้องค์กรตามสนธิสัญญาตรวจสอบได้
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บทที่ 13 พิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
13.1 ข้อมูล
8. [คณะกรรมการแนะนาให้รัฐภาคี เร่งดาเนินการพัฒนาและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่ชัดเจน
สอดประสานและมีประสิทธิภาพที่มี การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมทุกด้านตาม
อนุสัญญาและพิธีสาร ดังได้กล่าวไว้ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา ข้อมูลควรมีการจาแนกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เพศ อายุ สัญชาติและชาติพันธุ์ ภูมิภาค และสถานะทางด้านเศรษฐกิจสัง คม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมภายใต้พิธีสาร ข้อมูลควรจัดเก็บตามจานวนคดีที่มีการฟ้อง
คดี และผลการตัดสินคดีที่มีการลงโทษผู้กระทาผิด จาแนกตามลักษณะความผิด นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สนับสนุนให้ ดาเนินการต่อไปในการแสวงหาความช่ วยเหลื อทางด้านวิช าการจากองค์การทุนเพื่อเด็ กแห่ ง
สหประชาชาติตามข้อเสนอแนะข้างต้น]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
10.1.1การจัดเก็บข้อมูล / ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล
10.1.2การตรวจสอบและประเมินผลกระทบ
10.1.3 การจาแนกประเภทรายละเอียดข้อมูล
เพศ อายุ สัญชาติและชาติพันธ์ ฯลฯ
10.1.4 ข้อมูล เด็กจ าแนกตามเพศ อายุ เชื้อ - จานวนคดีการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกที่
ชาติ และเขตที่พักอาศัย (เมือง/ชนบท) ดังนี้ เกี่ยวกับเด็ก และการท่องเที่ยวทางเพศในเด็ก
- จานวนคดีการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก สื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการท่องเที่ยวทางเพศในเด็ก ที่
ได้รับการไต่สวน พิพากษา และตัดสินลงโทษ
- จานวนเด็กที่เป็นเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา
หรือชดเชย ตามบทบัญญัติมาตรา 9 ย่อหน้า 3 และ 4
ของพิธีสาร
13.2 กฎหมาย
10. [คณะกรรมการจึงเร่งรัดให้ดาเนินการปรับกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพิธีสาร โดยเฉพาะ
บัญญัติคานิยามที่ชัดเจนและห้ามกระทาความผิด ทุกประการตามบัญญัติ พิธีสารด้วยกฎหมายที่สอดคล้องกับ
ข้อ 2 และข้อ 3 ของพิธีสารนี้]
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
10.2.1 กฎหมายที่สอดคล้อง
102.2 การบัญญัติคานิยามทีชัดเจนและห้าม
กระทาความผิดทุกประการ
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13.3 แผนปฏิบัติการระดับชาติ
12. [ตามสรุ ป ข้ อ สั ง เกตของอนุ สั ญ ญา คณะกรรมการเสนอแนะให้ ไ ทยรวมแผนการปฏิ บั ติ ก าร
ที่ครอบคลุมเนื้ อหาภายใต้พิธีสารบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และจัด
ทรัพยากรให้เพียงพอที่จะดาเนินการในทางปฏิบัติทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวิชาการในการดาเนินงาน
ดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยพิจารณาถึงการประเมินและทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่
มีอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยคานึงถึงการดาเนินการตามข้อบัญญัติทั้งปวงของพิธีสาร ตาม
ปฏิ ญ ญาและแผนปฏิบั ติ ก ารและพั น ธกิ จ ระดั บ โลก ซึ่ ง รั บ รองในการประชุ ม สมัชชาเพื่อต่อต้านการแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครั้งที่ 1 2 และ 3 ซึ่งจัดที่กรุงสต็อคโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ เดอ จาเนโรในปี พ.ศ.
2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ตามลาดับ]
ประเด็น
 แผนการปฎิบัติการภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 การทบทวนโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกอนาจาร
เด็ก (มีการเพิ่มโทษของผู้ครอบครอง) การขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (สรุปสั้นๆ)

13.4 การประสานและการประเมิน
14. โดยอ้างอิงย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะ
ให้ไทยรับรองว่า จะมีการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ทางานพัฒนาและ
ปฏิบัติการตามนโยบายสิทธิเด็ก รวมถึง หน่วยต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และมอบหมายหนึ่งหน่วยงานที่สามารถทาหน้าที่นา และกากับดูแลภาพรวมได้อย่าง
มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การตรวจสอบติ ดตามและการประเมิน กิ จกรรมของเรื่อ งสิ ท ธิเ ด็ ก ตามอนุ สั ญ ญาและ
พิธีสารในระหว่างกระทรวงและจากส่วนกลางไปสู่ระดับท้องถิ่น
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
กลไกการประสานงานระหว่ า งหน่ ย วงานภายใต้
กระทรวงพม.
13.5 การเผยแพร่และการส่งเสริมความตระหนักรู้
6.
คณะกรรมการเสนอให้
(ก) พัฒนาแผนข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และผลร้ายของการขาย
เด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน
เด็ก
และเด็กที่เป็นเหยื่อ
(ข)
เผยแพร่ข้อมูลเรื่องของพิธีสารอย่างเป็นระบบให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ผู้พิพากษา อัยการ สื่อมวลชน นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ทางานในหน่วยงานพิทักษ์เด็ก
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
13.5.1 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
13.5.2 มาตรการป้องกันและผลกระทบ
ของการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ
สื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
13.5.3 การเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพิธีสาร
ตารวจ
ผู้พิพากษา
อัยการ
สื่อมวลชน
นักสังคมสงเคราะห์
ผู้ทางานในหน่วยงานด้านเด็ก
13.6 การป้องกันการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
13.6.1 มาตรการปฏิบัติเพื่อใช้ป้องกันการกระทาผิดตามพิธีสาร
22.
คณะกรรมการเสนอให้ไทยเร่งรัดปรับกฎหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้ กฎหมายที่มี
อยู่ รวมถึงมาตรการทางการบริหาร นโยบายสังคมและแผนเกี่ยวกับการป้องกันการขายเด็ก การค้าประเวณี
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กให้เข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็ น
เพื่อป้องกันและดาเนินคดีกับการทุจริตต่อหน้าที่ในหมู่เจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจทางเพศ
ประเด็น
13.6.1.1 การปรับกฎหมาย

13.6.1.2 การบังคับใช้กฎหมาย
13.6.1.3 มาตรการทางการบริหาร

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
การปรับปรุง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ
1.1 การเพิ่มโทษ
1.2 กระบวนการพิ จ ารณา* (ถื อ เป็ น turning point ที่
สาคัญ)
1.3 เปลี่ยนคานิยาม“เด็ก” (ขอข้อมูล เพิ่มจากท่านวันชัย
จากรายงานการประชุม majestic 21 ก.พ. 60)
2. การยกร่างเพิ่มเติม แก้ไข กม.อาญา กาหนดให้การขายเด็ก
ตาม OPP เป็นความผิดตาม กม. เดิมจะต้องดูจากเจตนา แต่ตาม
กม.ใหม่ ถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นการผิด กม. เช่น การ
รับจ้างอุ้มบุญ
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13.7 การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
24. คณะกรรมการกระตุ้นให้ ไทยวางแนวทางการกาหนดกฎระเบียบและการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และดาเนินมาตรการที่จาเป็นด้านกฎหมาย การบริห าร มาตรการทางสังคม และมาตรการอื่นทั้งปวง เพื่อ
ป้องกันและขจัดการการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคี
สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี เพื่อป้องกันและขจัด
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก เร่ ง รั ด ให้ ไ ทยเร่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงพิษภัยของอันตรายจากการท่องเที่ยวเพื่อแสวงความสุขทางเพศ
จากเด็ก เผยแพร่กฎบัตรเกียรติยศสาหรับการท่องเที่ยว (Charter of Honour for Tourism) และประมวล
จริยธรรมโลกเพื่อการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO Global Code of Ethics for Tourism
) ในหมู่บ ริษัท และตัว แทนจัด การท่อ งเที่ย ว และสนับ สนุน ให้ ตัว แทนบริษัท ท่อ งเที่ย วเหล่า นี้ ลงนามใน
ประมวลจริยธรรมเพื่อการปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศในการเดินทางท่องเที่ยว
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
13.7.1กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการในการป้องกัน
ระเบียบหรือข้อกาหนดในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
และขจัดการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก
13.7.2ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และ
หน่ วยงานระหว่ างประเทศ ในการป้ องกันและขจั ดการ
ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
13.7.3 มาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจกับ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
13.7.4 กฎบัตรเกียตริยศสาหรับการท่องเที่ยว
13.7.5 ประมวลจริ ยธรรมโลกเพื่ อการท่ องเที่ ย วของ
องค์การท่องเที่ยวโลก
13.8 การห้ามการขายเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการค้าประเวณีเด็ก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3, ข้อ
4 วรรค 2 และ 3, ข้อ 5, ข้อ 6, และ ข้อ 7)
13.8.1 กฎหมายอาญาหรือกฎหมายลงโทษและกฎระเบียบที่มีอยู่
26.
คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยเดินหน้าทบทวนแก้ไขกฎหมายอาญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 แห่งพิธีสาร โดยเฉพาะควรจะ
ก) กาหนดคานิยามและบัญญัติให้การขายเด็กเป็นความผิดทางอาญา สอดคล้อง
กับพิธีสาร และโดยเฉพาะการขายเด็กเพื่อการนาไปเป็นบุตรบุญธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การนาไปบังคับ
ใช้แรงงาน และการถ่ายโอนอวัยวะของเด็กเพื่อ ผลประโยชน์กาไร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญั ติข้อ 3
วรรค 1 (ก) (i) ข., 1 (ก) (i) c., 1 (ก) (ii) และข้อ 5 ของพิธีสาร
ข) แก้ไขและบั ญญัติฐ านความผิ ด เรื่องสื่ อลามกที่เกี่ยวกับ เด็กให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติ ในข้อ 2 และ 3 แห่งพิธีสารโดยสมบูรณ์
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
13.8.1.1 กฎหมายอาญาหรือกฎหมายลงโทษและกฎระเบียบ การแก้ไขกฎหมายอาญา
ที่มีอยู่
คานิยามและบัญญัติการขายเด็กให้เป็นความผิดอาญา
การแก้ไขและบัญญัติฐานความผิดเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก
13.8.2 การดาเนินคดีและการลงโทษ
28.
คณะกรรมการเร่งรัดให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวง เพื่อประกันว่าอาชญากรรม
ตามพิธีสารได้มีการสืบ สวนสอบสวนและได้มีการสืบสวนสอบสวนว่ากระทาผิด ได้ถูกดาเนินคดีและลงโทษ
ตามควรแก่กรณี รวมทั้งการจัดทาข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การดาเนินคดี และการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดภายใต้พิธีสารในรายงานฉบับต่อไป
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
13.8.2.1 การดาเนินคดีและการลงโทษ
13.8.2.2 การจั ดท าข้ อมู ลสถิ ติ การด าเนิ นคดี และการ
ลงโทษ
13.8.3 อานาจศาลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
30.
คณะกรรมการเสนอให้ ไทยดาเนินขั้นตอนเพื่อประกันว่า กฎหมายภายในจะให้
อานาจดาเนินคดีแบบข้ามเขตอานาจที่รวมถึงอานาจดาเนินคดี โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นความผิดสองรัฐ
สาหรับความผิด ตามพิธีสารนี้ คณะกรรมการเสนอเพิ่มเติมให้ ไทยพิจารณานาพิธีสารไปผนวกเป็นพื้นฐาน
กฎหมายเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสนธิสัญญาทวิภาคี
ประเด็น
13.8.3.1 อานาจศาลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
13.8.3.2 การดาเนินคดีแบบข้ามเขตอานาจ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 อานาจทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน
เช่น เป็นความผิดในประเทศหนึ่งแต่ในอี กประเทศไม่ถือ
เป็นความผิด
 อาจระบุว่าใช้กลไกกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
เช่น กรอบอาเซียน กรอบความร่วมมือเฉพาะ
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13.9 การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย (ข้อ 8 และ ข้อ 9 วรรค 3 และวรรค 4)
13.9.1 มาตรการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทาผิดตามพิธีสาร
ฉบับนี้
34. คณะกรรมการเสนอให้ไทยเสริมมาตรการให้เข้มขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็ก
ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดทุกมูลฐานภายใต้พิธีสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) จัดตั้งกลไกและกระบวนการเพื่อจาแนกเด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามพิธีสาร
ไว้ก่อน รวมทั้งการจัดตัง้ กลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
(ข) ประกันว่าเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรอนานในการส่งตัวออกไปนอกประเทศ
(ค) ปรับแก้กฎหมายเพื่อประกันว่าวิดีทัศน์บันทึกปากคาเด็กผู้เสียหายหรือเด็กที่เป็นพยานใน
ความผิดตามพิธีสารนี้เป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้เสมอ
ประเด็น
13.9.1.1 การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
13.9.1.2 มาตรการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์
ของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจาการการทาผิด

13.9.1.3 กระบวนการจาแนกเด็กจากผู้เสียหายจาการ
กระทาความผิด
13.9.1.4 ระยะเวลาในการส่งตัวออกนอกประเทศ
13.9.1.5 กฎหมายในการคุ้มครองเด็กจากการบันทึก
การ ให้ปากคา

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
 มี ก ารพั ฒ นากระบวนการให้ สื บ พยานไว้ ก่ อ น (ศาล
ชานัญพิเศษต่าง ๆ เช่น ศาลคดีค้ามนุษย์) ศาลมีอานาจใน
การเรียกเอกสารมาจากทุกหน่วย รวมทั้งกลไกต่าง ๆ ที่
จะช่ ว ยไม่ ต้ อ งมี ก ารเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า งผู้ ต้ อ งหากั บ
ผู้เสียหาย หรือพยาน ซึ่งอาจมีผลต่อการให้การ
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13.10 การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
36. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) เสริ มสร้ างขีดความสามารถให้ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกันและประสานความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามพิธีสารฉบับนี้
(ข)
ด าเนิ น มาตรการที่ จ าเป็ น ทั้ ง ปวงเพื่ อ ประกั น ว่ า เด็ ก ผู้ เ สี ย หายจากการกระท า
ความผิดตามพิธีสารจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมทั้งการบูรณาการนาเด็กกลับคืนสู่สังคมและ
การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างเต็มรูปแบบ
(ค) ให้หลักประกันว่าเด็ก ผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการขอรับค่าชดเชย
ความเสียหายจากผู้รับผิดชอบตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามบทบัญญัติข้อ 9 วรรค 4 แห่ง
พิธีสาร และจัดตั้งกองทุนเงินค่าชดเชยสาหรับผู้เสียหาย สาหรับกรณีที่ไม่สามารถได้รับค่าชดเชยจากผู้กระทา
ผิด และ
(ง)
แสวงหาความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ
(UNICEF) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้
ประเด็น
13.10.1 การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
13.10.2 มาตรการช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายจากการกระทา
ความผิด
13.10.3 มาตรการฟื้นฟูและการนาเด็กกลับคืนสู่สังคม
13.10.4 กระบวนการการขอรับค่าชดเชยความเสียหาย
13.10.5 กองทุนเงินค่าชดเชยสาหรับผู้เสียหาย
13.10.6 การช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน

13.11 โทรศัพท์สายด่วน
37.
ตามสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอให้ ไทยพิจารณารวมโทรศัพท์สายด่วน
ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นหมายเลขเดียวระดับชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โทรศัพท์สายด่วนควรต้องครอบคลุม
ทั่วประเทศ สามารถะติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และควรเป็นหมายเลขที่จาง่าย 3-4 หลัก อีกทั้งให้ มี
ทรัพยากรการเงินและวิชาการเพียงพอ ตลอดจนมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อสามารถให้คาตอบแก่เด็กและ
วิเคราะห์สายที่เรียกเข้ามาเพื่อดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
ประเด็น
13.11.1 การดาเนินการสายด่วนช่วยเหลือเด็ก
ตลอด 24 ชม
13.11.2 สถิตการให้การบริการ

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
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13.12 ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
38. ตามบทบั ญญั ติ ข้ อ 10 วรรค 1 คณะกรรมการสนับสนุน ให้ ไทยเสริ มสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูป พหุภาคี ภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการและกลไกเพื่อประสานการปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว โดยมุ่งปรับปรุงการ
ปรับปรุงการป้องกัน การสืบค้น การสืบสวน การดาเนินคดี และการลงโทษผู้รับผิดชอบต่อการกระทาความผิด
ตามพิธีสาร
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
13.13 การติดตามผลและการเผยแพร่
การติดตามผล
39. คณะกรรมการเสนอให้ ไทยดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกัน การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอเหล่านี้อย่างเต็มที่ พร้อมกับส่งต่อข้อเสนอเหล่านี้ให้กับประมุขรัฐ ศาลสูง รัฐสภา กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหาร องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และหน่วยประสานงานทั้ง ใน
ส่วนกลางและระดับเขตอาเภอตามลาดับ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป
การเผยแพร่สรุปข้อสังเกต
40. คณะกรรมการเสนอให้ ไทยเผยแพร่รายงานฉบับ แรกและคาตอบลายลักษณ์อักษรที่เสนอ
พร้อมข้อเสนออื่น ที่เกี่ยวข้อง (สรุปข้อสังเกต) ที่ได้รับรองแล้ว อย่างกว้างขวาง รวมถึงเผยแพร่ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต (แต่ไม่จากัดเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต) ให้แก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มวิชาชีพ ชุมชน และเด็ก เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับ พิธีสาร การ
ปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม
ประเด็น
13.13.1 การติดตามผล

ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
การติดตามและเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการโดยกรม
องค์การระหว่างประเทศ

13.13.2 การเผยแพร่ข้อสรุปและข้อสังเกต
13.4 รายงานฉบับต่อไป
41. เพื่อให้ การณ์เป็ น ไปตามบทบั ญญั ติข้อ 12 วรรค 2 คณะกรรมการขอให้ ไทยบรรจุข้อมูลเพิ่ มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติของพิธีสาร และสรุปข้อสังเกตเหล่านี้ไว้ในรายงานตามวาระของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ฉบับต่อไปตามบทบัญญัติข้อ 44 ของอนุสัญญา
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บทที่ 14 พิธีสารเลือกรับ เรื่อง เด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
14.1 มาตรการทั่วไป

14.1.1 กฎหมาย
6.
ในประเด็นเกี่ยวกับข้อ 6 ของพิธีสาร คณะกรรมการกระตุ้นให้ไทยดาเนินมาตรการเพื่อนา
บทบัญญัติของพิธีสารบรรจุในกฎหมายภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และระบุให้ชัดเจนว่า การคัดเลือกเด็ก ที่มี
อายุต่ากว่า 18 ปีเข้าสู่กองกาลังติดอาวุธถือเป็นความผิดอาญา
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.1.1.1 ระเบีย บการคัด เลือ กเด็ก ที่มีอ ายุ
ต่ากว่า 18 ปี เข้าสู่กองทัพ
14.1.1.2 หลัก เกณฑ์ก ารเข้า ร่ว มเป็น ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ข้อมูลสถิติเด็กจาแนกตามเพศ อายุ และ เชื้อ - จานวนของนักเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารและอายุขั้น
ชาติ
ต่าที่รับ
- จานวนของเด็กที่แสวงหาแหล่งพักพิงและเด็ก
อพยพที่เข้าสู่รัฐภาคีฯ จากพื้นที่ที่เด็กได้รับการเกณฑ์หรือ
ใช้ในสงคราม
- จานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้าน
ร่างกายและจิตใจ และมาตรการคืนสู่สังคม
14.1.2 การประสานงาน
8.
ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะไทยประกันให้มีการประสานงานที่ดีขึ้น
ระหว่างหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ทางานเกี่ยวกับการพัฒนาและการดาเนินงานด้านนโยบายสิทธิเด็ก
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนกาหนดหน่วยงานที่
สามารถทาหน้าที่ในการนาและอานวยการภาพรวมเพื่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านสิทธิเด็ก
ตามอนุ สั ญ ญาและพิ ธี ส ารในระหว่า งกระทรวง และทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นกลางจนถึ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.1.2.1 การพัฒนาและการดาเนิ นนโยบาย
สิทธิเด็ก
14.1.2.2 การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านสิทธิเด็ก
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14.1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความตระหนัก
10. ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ 6 วรรค 2 ของพิธีสารเลือกรับ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยประกัน
ว่า หลักการและบทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน เด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการพัฒนาแผนงานการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.1.3.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีสาร
ว่าด้วยเด็กในการขัดกันด้วยอาวุธ
14.1.4 ข้อมูล
12. ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการได้เสนอแนะให้ไทยจัดให้มีระบบการรวบรวม
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการดาเนินงานตามอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ และนาข้อมูลและสถิติที่
เก็บรวบรวมมาใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการคุ้มครองเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบและเกี่ยวพันกับความขัดแย้งกั นด้วยอาวุธที่เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยคณะกรรมการเสนอแนะให้
ไทยแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติในประเด็นดังกล่าวนี้
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
1.4.1.4.1 การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ
ต่างๆ ให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบที่อยู่ในพื้นที่พัก
พิง
14.2 การป้องกัน
14.2.1 การคัดเลือกทหารโดยสมัครใจ
14. คณะกรรมการขอให้ ไ ทยดาเนิน มาตรการที่ จ าเป็ นเพื่ อ ป้อ งกั น และห้ ามไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เข้ าไป
เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการ กับ ชรบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะไทยสร้างกลไกในการติดตามและ
กาหนดความรับผิดชอบสาหรับเจ้าหน้าที่หลัก ในส่วนของการที่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัย
ประจาหมู่บ้านทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายห้ามรับเด็ก
เข้าร่วมในชุดรักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้านดังกล่าว
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.2.1.1 มาตรการเพื่อป้องกันเด็กเข้าร่วม
ชุดรักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้าน
14.2.1.2 กฎหมายห้ามรับเด็กเข้าร่วมในชุด
รักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้าน
14.2.1.3 สถาบันการศึกษาทางทหาร
หลักสูตรมีการดาเนินการที่สอดคล้องตาม OPP หรือไม่
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14.2.2 โรงเรียนทหาร
16. คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทย
(ก) ทบทวนการดาเนิ น งานของโรงเรียนทหารทุกโรงเรียนในเขตอานาจของไทย เพื่อประกันว่า
โรงเรียนเหล่านี้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพิธีสาร
(ข) ดาเนินการจัดระบบการลงทะเบียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนทหารโดย
ข้อมูลที่เก็บนั้นจะต้องจาแนกตามเพศ อายุ พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ และถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์ และ
รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(ค) พิจารณาให้มีการตรวจสอบโรงเรียนทหารร่วมกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม
และคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ เพื่ อ ประกั น ว่ า โรงเรี ย นทหารเหล่ า นี้ ด าเนิ นการสอดคล้ อ งกับ
บทบัญญัติของพิธีสาร
(ง) ประกันว่ามีการห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้มีการฝึกการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทหารสาหรับเด็กที่มีอายุ
ต่ากว่า 18 ปี
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
เงื่อนไขการรับนักศึกษาวิชาทหาร
- การดาเนินงานของโรงเรียนทหารของประเทศไทย
- ระบบการลงทะเบียนที่เข้าเรียนโรงเรียนทหาร
- มาตรการการห้ า มไม่ ใ ห้ มี ก ารฝึ ก การใช้ อ าวุ ธ ปื น ใน
โรงเรียนทหาร
* รร.ทหาร ครอบคลุมถึง รร.ดุริยางค์ของทหารเหล่าต่าง ๆ
รร.รักษาดินแดน ซึ่งบางแห่งรับเด็กอายุต่าสุดที่ 12 ปี
(มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องหลักสูตรและระเบียบของ รร.ทหาร
เป็นการเฉพาะ คือ ............ มีคณะกรรมการที่กากับดูแล
เป็นการเฉพาะ)
14.3. การห้ามและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
14.3.1 กฎหมายอาญาและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
18.
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของมาตรการระดับประเทศและระหว่างประเทศในการป้องกันมิให้มี
การคัดเลือกเด็กเป็นทหารโดยกองทัพหรือกลุ่มกองกาลังติดอาวุธ รวมทั้งการใช้เด็กเข้าร่ วมในความขัดแย้ง
คณะกรรมการเสนอแนะให้ ไทยกาหนดว่า การคัดเลือกและการนาเด็กเข้าร่วมในกองทัพ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจาหมู่บ้าน หรือกลุ่มกองกาลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐเป็นความผิดอาญา
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
มาตรการระดั บ ประเทศและในระหว่ า ง - ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การที่ ชั ด เจนในการบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น
ประเทศในการป้องกันไม่ให้คัดเลือกเด็กเป็น ความผิ ดทางอาญา แต่มีมาตรการในการป้ องกั นกั บ เด็ ก
ทหารโดยกองทัพหรือกลุ่มกองกาลังติดอาวุธ ได้แก่ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ชรบ. และ ข้อสั่ง
การที่ไม่ให้นาเด็กติดตามผู้ปกครองไปปฏิบัติหน้าที่ ชรบ.
(อาจเพิ่มว่ามีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กของ อปท. เพื่อส่งเสริม
ข้อสั่งการดังกล่าว)
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กรณีกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐ เช่น กองกาลังติดอาวุธที่เป็น
ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ในประเทศ ควรต้องมีการคัดกรอง
เด็กกลุ่มนี้ที่มีประสบการณ์เคยอยู่ในกองกาลัง
14.3.2 เขตอานาจศาล
20.
คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยบัญญัติอย่างชัดเจนในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ ให้มี
อานาจศาลนอกอาณาเขต (extra-territorial jurisdiction) ส าหรับการกระทาอันต้องห้ ามภายใต้พิธีส าร
รวมถึงการเกณฑ์หรือการรับสมัครเด็กเข้าร่วมในกองทัพ หรือกองกาลังติดอาวุธ หรือการใช้เด็กเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มในความขัดแย้ ง ถ้าความผิ ดอาญาดังกล่ าวกระทาโดยหรือเกิดแก่ผู้ มีสั ญชาติไทย หรือบุคคลที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยให้สัตยาบัน ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
14.3.2.1 การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการ  ไม่มีข้อบัญญัติที่ชัดเจน
ก าหนดอ านาจศาลนอกอาณาเขต (extraterritorial jurisdiction)ของศาลให้มีลักษณะ
เป็นความผิดสากล (universal criminality)
14.3.2.2 ธรรมนูญกรุงโรมว่ าด้วยศาลอาญา
ระหว่างประเทศ
- การให้สัตยาธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาล
อาญาระหว่างประเทศ
14.4. การคุ้มครอง การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม
14.4.1 มาตรการการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
22. ตามพันธะผูกพันในข้อ 7 ของพิธีสาร คณะกรรมการขอกระตุ้นให้ไทย
(ก) จัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับชาติและการจัดทาทะเบียนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้
อพยพภายใต้เขตอานาจของไทย
(ข) จั ดให้ มีกลไกในการจ าแนกเด็ ก รวมถึงเด็กที่ แสวงหาที่ พั กพิงและเด็ กอพยพ ซึ่งเคยหรืออาจเคย
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันด้วยกาลังอาวุธในต่างประเทศ และประกันว่าบุคลากรที่รับผิดชอบ
การ
จาแนกเด็กได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็ก และมีทักษะในการสัมภาษณ์
(ค) ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เคยหรืออาจเคยเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันด้วยกาลังอาวุธอย่าง
เหมาะสม เพื่อการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก
(ง) ให้ยุติการบังคับให้เด็กที่อาจเคยหรือมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมภายใต้ พิธีสาร
เดินทางกลับประเทศต้นกาเนิดโดยทันที
(จ) ดาเนินการป้องกันการเกณฑ์เด็กหรือการเกณฑ์เด็กที่เคยเป็นทหารซ้าโดยกองกาลังติดอาวุธจาก
ประเทศเมียนมาร์ภายในค่ายผู้อพยพที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทย
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(ฉ) แสวงหาความช่ว ยเหลื อ ทางวิช าการในด้ านดัง กล่ าวนี้จ ากส านัก งานข้ าหลวงใหญ่ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง
สหประชาชาติ (ยูเอ็นเอ็ชซีอาร์) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.4.1.1 ข้อมูลการคุ้มครองเด็กที่แสวงหาที่ การอนุ ญ าตให้ ผู้ ห นี ภั ย การสู้ ร บเข้ า ไปอยู่ ใ นพื้ น ที่ พั ก
พักพิงและผู้อพยพที่เป็นเด็ก
พิ ง ชั่ ว คราวฯ
14.4.1.2 การขึ้นทะเบียนเด็กผู้แสวงหาที่พัก
พิงและผู้อพยพในประเทศไทย
14.4.1.3 มาตรการการจาแนกเด็ก
14.4.1.4 มาตรการการช่วยเหลือเด็กที่เคย
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
การป้องกันการเกณฑ์เด็กที่เคยเป็นทหารซ้า
14.4.1.5 การช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการทาง
UNHCR และยูนิเซฟ
14.4.1.6 ข้อมูล สถิติ เด็ กที่ แสวงหาที่ พั ก พิ ง ข้ อ มู ล จาก UNHCR และ มท. (ในศู น ย์ พั ก พิ ง /ค่ า ย)
และผู้อพยพที่เป็นเด็ก
และข้ อ มู ล จากศู น ย์ ข้ อ มู ล เด็ ก ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ สู จ น์
สถานะ
14.5 การจับกุมและการกักขังเด็กภายใต้กฎหมายฉุกเฉิน
24.
คณะกรรมการเรียกร้องให้ไทยทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อห้ามดาเนินคดีอาญา
หรือกระบวนการทางการปกครองต่อเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ตลอดจนห้ามกักขังเด็กในสถานที่กักขังของ
ทหาร คณะกรรมการเสนอแนะว่า เด็กทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีควรจะต้องอยู่ภายใต้กระบวนความยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชนในทุกสถานการณ์
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
14.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการดาเนินการกับเด็ก ในกรณีเด็กที่
เป็นผู้ต้องสงสัยตาม พ.ร.ก. (ข้อมูลจาก กรอ.มน. กับ NGOs
ยังไม่สอดคล้องกัน) อาจต้องสอบถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การควบคุมตัวเด็กภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
14.5.2 กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน
14.6 ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
25.
คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยดาเนินการสานต่อและเพิ่มความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับ
คณะกรรมการกาชาดสากล และผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเด็กกับความขัดแย้งทางอาวุธ ตลอดจน
แสวงหาแนวทางเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆของ
สหประชาชาติในการดาเนินงานตามพิธีสาร
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ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
การประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ
14.7 การติดตามและการเผยแพร่

การติดตาม
26.
คณะกรรมการเสนอแนะให้ ไทยดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันให้ มีก าร
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากวิธีการอื่น ๆ แล้ว ให้เสนอต่อผู้นาประเทศ
รัฐสภา กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง และระดับจังหวัดตามลาดับ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปตามความ
เหมาะสม

การเผยแพร่สรุปข้อสังเกต
27.
คณะกรรมการเสนอให้ ไทยเผยแพร่รายงานฉบับ แรกและคาตอบลายลักษณ์อักษรที่เสนอ
พร้อมข้อเสนออื่น ที่เกี่ยวข้อง (สรุปข้อสังเกต) ที่ได้ รับรองแล้ว อย่างกว้างขวาง รวมถึงเผยแพร่ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต (แต่ไม่จากัดเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต) ให้แก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มวิชาชีพ ชุมชน และเด็ก เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับ พิธีสาร การ
ปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
14.7.1 การเผยแพร่ ร ายงานให้ ป ระชาชา
องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มวิชาชีพ
14.7.2 การรายงานผลการดาเนินงานตามพิธี
สารเลือกรับของอนุสัญญาฯ
14.8 รายงานฉบับต่อไป
28. เพื่อให้ ก ารณ์ เป็ น ไปตามบทบั ญญั ติ ข้ อ 8 วรรค 2 คณะกรรมการขอให้ ไ ทยบรรจุ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติของพิธีสาร และสรุปข้อสังเกตเหล่านี้ไว้ในรายงานตามวาระของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กฉบับต่อไปตามบทบัญญัติข้อ 44 ของอนุสัญญา
ประเด็น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน
กระบวนการจัดทารายงาน
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