บทที่ 1
มาตรการทั่วไปในทางปฏิบัติ
(ข้อ 4, 42 และ 44(6))
ข้อสงวน
(ย่อหน้า 10) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีถ อนข้อสงวนของอนุสัญ ญาข้อ 22 และดาเนิน
มาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาแหล่งพักพิงในประเทศ
1.
ประเทศไทยได้ดาเนินการเตรียมการถอนข้อสงวน ข้อ 22 โดยร่วมกับสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชำชำติ (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) เช่น
- กำรพิจำรณำสถำนภำพผู้ลี้ภัย และดำเนินกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ อพยพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้อพยพตำม
แนวชำยแดน รวมถึงกำรดำเนินกำรส่งกลับมำตุภูมิด้วยควำมสมัครใจ อย่ำงไรก็ดี ข้อท้ำทำยที่สำคัญ เช่น กระบวนกำร
พิจำรณำสถำนะผู้ ลี้ภัยของ UNHCR ที่ใช้เวลำค่อนข้ำงยำวนำน กำรขำดกำรบริกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย กำร
หลบหนีของผู้ลี้ภัย และกำรจัดหำล่ำม
- มี ก ำรรั บ รองสถำนะทำงกฎหมำย กำรจ ำแนกเด็ ก ออกจำกผู้ ใ หญ่ เ พื่ อ มิ ใ ห้ ถู ก ด ำเนิ น คดี ตำม
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522
- จัดทำแนวทำงกำรจัดสวัสดิกำรสำหรับเด็กที่มีปัญหำสถำนะบุคคลและเด็กที่อยู่ในพื้นที่พักพิงผู้หนีภัย
- มีมำตรกำรคุ้มครองเด็กในห้องกัก กำรพยำยำมปรับปรุงสภำพห้องกัก มำตรกำรให้เด็กอยู่นอกห้องกัก
เช่น กำรประกันตัวเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี และกำรส่งเด็กไปอยู่ในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพขององค์กรพัฒนำเอกชนและ
บ้ำนพักเด็กและเยำวชน เป็นต้น
2.
อย่ำงไรก็ดี ผลจำกกำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียนทำให้เกิดสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปของกำรเคลื่อนย้ำย
ประชำกรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น กำรเข้ำมำทำงำนทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงกำรลักลอบเข้ำ
เมืองของบุคคลกลุ่มต่ำงๆ ในด้ำนระบบคัดกรอง (Screening mechanism) คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติเ มื่อ วัน ที่ 10
มกรำคม 2560 เห็น ชอบให้มี ร ะบบคัด กรองคนเข้า เมืองผิดกฎหมายเพื่อจำแนกว่ำกลุ่มใดเข้ำข่ำ ยเป็น ผู้ อพยพ
และกลุ่มใดไม่เข้ำข่ำยดังกล่ำว และมอบให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติรับร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ย
กำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... ไปพิจำรณำร่ว มกับหน่ว ยงำนที่เ กี่ยวข้อง ทั้ง นี้ ร่ำ ง
ระเบียบดังกล่ำวกำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
และมีอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญ เช่น 1) กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำเมือง
ผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย 2) พิจำรณำคัดกรองคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัยกลุ่มต่ำงๆ 3) ประสำนควำมร่วมมือกับ
รัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศ และองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ 4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดกรองบุคคลกลุ่มดังกล่ำว
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กฎหมาย
(ย่อหน้า12) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการยังกระตุ้นให้รัฐภาคีดาเนิน
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันว่าจะมีการนากฎหมายของชาติไปดาเนินการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ทุ ก
ระดับ และขอให้ทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้นาเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
สาหรับการดาเนินการปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มครองสิทธิเด็กได้ดียิ่งขึ้น
3.
รัฐบำลมีแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันและอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก โดยไทยได้ตรำกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่สำคัญ ได้แก่ 1) พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.2550 ที่ส่งผลให้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยส่งเสริมให้มีสภำเด็กและเยำวชนในระดับต่ ำงๆ และให้มีบ้ำนพักเด็กและเยำวชนร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนในระดับตำบล และ 2) พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กฎหมำยฉบับนี้มีกำรทบทวนกำรบังคับใช้ในรอบระยะ 10 ปีและพบว่ำกฎหมำยฉบับเดิมเน้น
กำรใช้อำนำจจึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของเด็ก กำร ปฏิบัติ
ต่อเด็กในทุกขั้นตอนต้องเน้นหลักกำรประโยชน์สูงสุดของเด็ก และควำมสำมำรถของบุคคลแวดล้อมเด็ก รวมถึงมีกำร
เสนอให้แก้ไขปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในระดับท้องถิ่น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำกฎหมำยดังกล่ำว
ไม่ได้ระบุถึงกำรดำเนินงำนในท้องถิ่น จึงเสนอให้เน้นกำรดำเนินงำนในส่วนท้องถิ่น ให้มำกขึ้นเพื่อแก้ปัญหำที่เกิดจำก
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
4.
พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มีกำร
แก้ไขนิยำมของคำว่ำ “เด็ก” ให้หมำยถึงบุคคลที่มีอำยุ 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี และในชั้นนี้ ไทยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ทบทวนแก้ไขอำยุขั้นต่ำของเด็กจำก 10 ปีเป็น 12 ปี นอกจำกนี้ ไทยได้พิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ในประเด็นบทบัญญัติเกณฑ์
อำยุขั้นต่ำในกำรรับผิดทำงอำญำ (มำตรำ 73) กำรเพิ่มฐำนควำมผิดซื้อขำยเด็กและฐำนควำมผิดลักพำเด็ก (มำตรำ 320/1
– 320/3) กำรกำหนดเพิ่มอำยุควำมในกรณีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ (มำตรำ 95/1) กำรเพิ่มเงื่อนไขในกำรร้องทุกข์
(มำตรำ 96 วรรคสอง)
2) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ในประเด็นกำรเพิ่มโทษ
ปรับสำหรับควำมผิดฐำนข่มขืนเด็ก กำรห้ำมผู้กระทำควำมผิดในกำรอ้ำงว่ำไม่รู้อำยุของเด็กเพื่อให้พ้นจำกควำมผิด และ
กำรเพิ่มอำนำจศำลเยำวชนและครอบครัวในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็ก
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3) พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.2550 โดยกำหนดให้มีกำรจัดตั้งศูนย์เด็ก
และเยำวชนอำเภอและสภำเด็กและเยำวชน รวมถึงให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
4) พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2559 โดยอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยำมคำว่ำ “เด็ก”
5) พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ในเรื่องกำรกำหนดฐำน
ควำมผิดซึ่งได้กระทำต่อเด็กที่มีอำยุ ไม่เกิน 15 ปีให้ทำงำนหรือให้บริกำรอันอำจเป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและมี
ผลกระทบต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ กำรเจริญเติบโตหรือพัฒนำกำรของเด็ก
6) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 เกี่ยวกับสื่อลำมกเด็ก
7) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 ในหมวด 4 กำรใช้แรงงำนเด็ก
8) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 โดยเพิ่มอัตรำโทษในควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
แรงงำนเด็ก
การประสานงาน
(ย่อหน้า14) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าจะมีการประสานงานดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงาน
และคณะกรรมการต่ า งๆ ที่ มีหน้ า ที่พัฒนานโยบายสิทธิ เ ด็ก และการน านโยบายสิทธิ เ ด็ กไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึ ง
หน่วยงานและคณะกรรมการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการเสนอแนะ
ให้รัฐภาคีกาหนดหน่วยที่สามารถเป็นแกนนาและดูแลงานโดยรวมให้เกิดผลเพื่อตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผลกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเด็กครอบคลุมกระทรวงต่างๆ และครอบคลุมจากระดับส่วนกลางไปถึง
ท้องถิ่น คณะกรรมการเสนอแนะให้จั ดทานโยบายเกี่ยวกับสิทธิเ ด็กเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแผนงานและ
โครงการ และจัดตั้งระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล
5.
ประเทศไทยได้ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดตั้ง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนประสำนงำนหลักด้ำนเด็กและเยำวชนของประเทศ และทำหน้ำที่
เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติและคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก
แห่งชำติ รวมทั้งกำรประสำนกับกระทรวงต่ำงๆ ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเด็กและเยำวชนในระดับชำติ ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น
6.
ในส่วนของนโยบายด้านสิทธิเด็ก ไทยมีกำรจัดทำแผนงำนสิทธิเด็กผนวกรวมกับแผนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนแห่งชำติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งนำเอำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิเด็กแห่งสหประชำชำติเป็นกรอบใน
กำรจัดทำแผนงำนสิทธิเด็ก นอกจำกนี้ เพื่อให้สิทธิเด็กเป็นประเด็นเฉพำะ ไทยจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบกำรดำเนินงำนให้แก่ส่วนรำชกำรระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยใช้

4
เอกสำร General comment หมำยเลข 13 ของคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เป็นกรอบในกำร
พัฒนำยุทธศำสตร์ดังกล่ำว
แผนปฏิบัติการแห่งชาติ
(ย่อหน้า16) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาเสนอผลการทบทวนและการประเมินนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก พ.ศ.2550 – 2559 และประกันว่าแผนฉบับใหม่มีความพร้อมใน
การดาเนินการที่ทาให้สิทธิเด็กเกิดผลในทางปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
แผนปฏิบัติการควรให้ความสาคัญพิเศษต่อเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับภาค
ส่วน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
7.
ไทยได้ประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 รวมถึงกำรติดตำมและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนดังกล่ำวพบว่ำ กลไกกำรบริหำรแผนระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติมีกำรทำงำนและผล
กำรดำเนินงำนสอดคล้องกับแผนเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ และมีข้อเสนอแนะว่ำแผนดังกล่ำวควรเป็น
แผนบู ร ณำกำรระดับ กระทรวงที่เน้ น กำรมีส่ ว นร่ว มจำกทุกภำคส่ ว น ส่ ว นในระดับพื้นที่ ควรปรับให้ มีโ ครงสร้ำงที่
รับผิดชอบงำนด้ำนเด็กและเยำวชนในจังหวัดให้ชัดเจน รวมทั้งผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่ำย
ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในจังหวัด และกำหนดเป็นวำระของจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดทำแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในระดับท้องถิ่นซึ่งรูปแบบของแต่ละแผนขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ
8.
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่ง
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอคณะรัฐมนตรี แผนฉบับใหม่จะมีกำรจำแนกช่วงอำยุระหว่ำงกลุ่มเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี และ
กลุ่มเยำวชนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกรำยงำนและสถิติ
ต่ำง ๆ และแผนดังกล่ำวจะสอดคล้องกับสถำนกำรณ์เด็กและเยำวชน แผนระดับกระทรวง และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นอกจำกนี้ ไทยกำลังดำเนินกำรจัดทำแผนแม่บทกำรคุ้มครองเด็ก ตลอดจนนโยบำยและ
แผนบูรณำกำรคนตลอดช่วงชีวิต แผนด้ำนเด็กปฐมวัย และแผนกำรพัฒนำเด็กวัยรุ่น
กระบวนการติดตามอิสระ
(ย่อหน้า18) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงความตระหนักเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อให้เด็ก
เข้าถึงได้ง่าย และจัดสรรทรัพยากรบุคคล วิชาการ และการเงินเพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถรับ ข้อร้องเรียน และ
รับมือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กโดยที่รักษาความลับได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีจัดตั้ง
สานักงานในภูมิภ าคเพื่อที่จ ะเสริ มสร้ า งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติใ ห้ทั่วถึงทั้ง
ประเทศ
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9.
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 3) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิเด็ก
และกำรศึกษำ โดยมีกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 1 คนทำหน้ำที่เป็นประธำนอนุกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำร
ดังกล่ำวมีหน้ำที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยทั้งกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของเด็ ก รับ
และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีที่เด็กถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยเด็กสำมำรถเข้ำถึง กสม. ได้ในช่องทำงต่ำงๆ เช่น
โทรศัพท์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรเครือข่ำยของ กสม. ที่มีอยู่ ทั่วประเทศ ปัจจุบัน กสม. อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรจัดตั้งสำนักงำนในภูมิภำคเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง กสม. ได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ รัฐบำลโดย
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ยังได้หำรืออย่ำงใกล้ชิดกับ กสม. เพื่อให้ กสม. ทำหน้ำที่เป็น
หน่วยงำนประสำนให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิสำมำรถใช้ช่องทำงกำรร้องเรียนไปยังสหประชำชำติตำมพิธีสำรเลือกรับของ
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนกำรติดต่อร้องเรี ยน (Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on a communications procedure) ที่ไทยได้เข้ำเป็นภำคีแล้วเมื่อปี 2555 ทั้งนี้ ในส่วนของ
สถิตเิ รื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่ กสม. ได้รับ ในปี 2558 ได้รับจำนวน 9 เรื่อง และปี 2559 ได้รับจำนวน 15 เรื่อง
การจัดสรรทรัพยากร
(ย่อหน้า20) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีจัดทางบประมาณประจาปีโดยนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ แจ้งต่ อที่ประชุมในวันที่จั ดอภิปรายทั่วไปเมื่อปี 2550 เกี่ยวกับทรั พยากรเพื่อสิทธิเด็ก – ความ
รับผิดชอบของรัฐ (the Day of General Discussion in 2007 on Resources for the Rights of the Child
– Responsibility of States) มาพิจารณาและที่พึงกระทาเป็นการเฉพาะคือ
(ก) จั ด สรรงบประมาณให้ เ พี ย งพอเท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข้ อ 4 ของ
อนุสัญญาเพื่อดาเนินงานสิทธิเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มงบประมาณให้แก่ภาคสังคม
(ข) สร้างขีดความสามารถต่อการใช้แนววิธีการที่เน้นประเด็นสิทธิเด็ก (a child rights approach)
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี และดาเนินการให้มีระบบสืบค้น ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การ
จัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับเด็ กโดยทุกภาคส่วนและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นตลอดกระบวนการ
งบประมาณ ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมการลงทุนสาหรับเด็ก คณะกรรมการกระตุ้นให้ใช้ระบบการติดตามนี้สาหรับ
การประเมิน ผลกระทบต่า งๆ (Impact assessments) ต่อประเด็น ที่ว่า ทาอย่า งไรให้การลงทุนจากทุกภาค
หรือในระดับส่วนท้องถิน่ เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ทั้งนี้กาหนดให้มีการวัดผลกระทบของการลงทุนดังกล่าวในมิติ
เด็กชายและเด็กหญิงด้วย
(ค) ประเมินความต้องการงบประมาณอย่างครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนสาหรับงานที่
ช่วยแก้ไขความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้าในตัวชี้วัดต่างๆ ตามลาดับ อาทิ เพศ ภาวะทุพลภาพ สุขภาพ
การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
(ง) นิ ยามแนวงบประมาณเชิ งกลยุ ทธ์ แ ละการจัดสรรงบประมาณให้แ ก่เ ด็ก ด้อยโอกาสหรื อเด็กใน
สถานการณ์เปราะบางของภาคส่วนและท้องถิ่น ซึ่งอาจต้องกาหนดมาตรการทางสังคมชั่วคราว รวมทั้งการปฏิ บัติ
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ในเชิงเน้นย้า และประกันว่า แนวงบประมาณเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณจะมีการดาเนินการแม้ใน
สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
10.
ไทยได้จัด ทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำน
สำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ กองทุน
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต กองทุนคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองทุนเยียวยำภำคใต้ และกองทุนคุ้มครองผู้เสียหำย ทั้งนี้ ล่ำสุด
เมื่ อ ปี 2560 รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำนของกรมกิ จ กำรเด็ ก และเยำวชนจ ำนวน
1,851,104,300 บำท จำกงบประมำณประจำปีจำนวนทั้งสิ้น 2,733,000 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของ
งบประมำณทั้งหมด ในส่วนของกำรจัดสรรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแผนชุมชนที่เชื่อมโยง
กับแผนระดั บตำบล จังหวัด และกลุ่มจังหวัด มีโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูบุตร สวัสดิกำรและกำรประกัน
สุขภำพ รวมถึงกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของสภำองค์กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน (สอ.ดย.) และองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชำชำติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF)
การทุจริต
(ย่อหน้า22) คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตในทุก
ระดับและทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จริงจัง จัดให้มีการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตและการเพิ่มความสามารถเชิงสถาบันในการตรวจหา สืบสวน และการดาเนินคดีกรณีทุจริต
11.
ไทยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2559 ในส่วนของกำรรณรงค์ รัฐบำลได้ดำเนินกำรดังกล่ำวเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมมิให้ยอมรับกำรทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ภำรกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ ว รวมถึ ง ด ำเนิ น กำรปรำบปรำมและ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนต่อประชำชนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนตระหนั กว่ำผู้ที่ทุจริตจะต้องได้รับโทษ
นอกจำกนี้ ไทยได้ ดำเนิ น งำนตำมแผนงำน โครงกำร และกิ จกรรมตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ของส ำนัก งำนป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของผู้กระทำผิด ฐำนควำมผิดต่อตำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
กฎหมำยอื่นตำมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.2542 เช่น โครงกำรตรวจสอบ วิเครำะห์
สื บ สวนพยำนหลั ก ฐำนตำมควำมผิ ด มูล ฐำนกฎหมำยฟอกเงิน โครงกำรสื บสวน ปรำบปรำม เพื่อดำเนิ นกำรกั บ
ทรัพย์สินตำมควำมผิดมูลฐำนกฎหมำยฟอกเงิน และโครงกำรยึด/อำยัดทรัพย์สินเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดมูลฐำน
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน
12.
รัฐบำลได้ดำเนินภำรกิจพิเศษตำมนโยบำยเร่งด่วนในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐอย่ำงจริงจัง โดยกำรจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานร่วมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีคณะกรรมกำร
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2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรด้ำนยุทธศำสตร์และแผนงำนเชิงรุก และคณะกรรมกำรด้ำนปฏิบัติกำรในกำรบูรณำกำร
ด้ำนกำรตรวจสอบ รับแจ้งเบำะแส และเรื่องร้องเรียน เพื่อป้องกันและปรำบปรำมอย่ำงเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว ทั้งนี้
นโยบำยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติมี 2 ส่วน ได้แก่ กำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่เกิดจำกช่องว่ำงของกฎหมำย
และกำรทุจริตจำกจิตสำนึกของบุคคล โดยที่ผ่ำนมำมีกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกำรรณรงค์
ผ่ำนสื่อตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้ รัฐบำลได้ดำเนินโครงกำรเยำวชนสีขำวด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐอย่ำงจริงจัง และได้กำหนดยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพื่อประสำนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับชำติ และพัฒนำกลไกในกำรทำงำนอย่ำง
บูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐและประชำชน รวมถึงมีกำรจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อปี 2559 ตลอดจน
กำรจัดตั้งกลไกของรัฐที่สำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้แก่ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(ย่อหน้า24) คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีสร้างขีดความสามารถและจัดทาระบบการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งใช้วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินการด้านสิทธิเด็ก
และข้อมูลพื้นฐานสาหรับกาหนดแนวนโยบายและแผนงานเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญา ข้อมูล
ควรจาแนกตามอายุ เพศ ตาแหน่งภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเด็กทุกคน
13.
รัฐบำลได้ดำเนินโครงการสารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลทั้งในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดจำนวน 26 จังหวัด โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก UNICEF และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
กำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และกระทรวงสำธำรณสุ ข ในส่ว นของกำรด ำเนิ น งำนของ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบคุ้มครองเด็ก ได้ให้ควำมสำคัญกับระบบฐำนข้อมูลกำรคุ้มครองเด็ก ฐำนข้อมูลดังกล่ำว
เชื่อมมำจำกภำคส่วนต่ำงๆ เช่น หน่วยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง ข้อมูลจำกหน่วยงำนบริกำรของกรมกิจกำรเด็ก
และเยำวชน ข้ อ มู ล เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จำกรั ฐ บำล ข้ อ มู ล เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals – SDGs) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและสำนั กงำน
สถิติแห่งชำติ ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรค้ำมนุษย์ และข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์พึ่งได้
การเผยแพร่และการสร้างความตระหนัก
(ย่อหน้า26) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อดาเนินแผนงานด้านข้อมูล
และการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของสาธารณชนรวมถึงเด็กเกี่ยวกับ
หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการสนับสนุน ให้รั ฐภาคีเ ร่ งรั ดความพยายามในการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ปกครอง สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิม และเด็ก รวมทั้งการใช้ สื่อ
ที่เหมาะสมกับเด็ กในชุมชนที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนผู้ ออก
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กฎหมาย และผู้พิพากษาโดยประกันว่าหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการนาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางกฎหมายและนิติบัญญัติ คณะกรรมการสนับสนุน เพิ่มเติมให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) และหน่วยงานต่างๆ
(ย่อหน้า28) คณะกรรมการเสนอแนะให้กลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่มที่ทางานกับเด็กหรือเพื่อเด็ก ควรได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษา นักกฎหมาย ตารวจ กองทัพ บุคลากรด้าน
สาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิ การสังคม และบุคลากรที่ทางานด้านการดูแลทางเลือกในทุกรู ปแบบทั้งใน
ระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น
14.
ไทยได้ดำเนินโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมทั้งด้ำนกำรพัฒนำ กำรปกป้องคุ้มครอง และกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพ เช่น
1) โครงกำรอบรมบุคลำกรต่ำงๆ ของรัฐ เช่น ผู้พิพำกษำ อัยกำร เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ทหำร เจ้ำหน้ำที่กรม
พินิ จและคุ้มครองเด็กและเยำวชน กรมคุมประพฤติ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุ ข บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ นักสังคม
สงเครำะห์ บุคลำกรในสถำบันกำรดูแลทำงเลือก และบุคลำกรด้ำนเด็กและเยำวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) โครงกำรพัฒนำมำตรกำรกลไกเพื่อเด็กและเยำวชน และกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเด็กและเยำวชน
3) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย และกำรอบรมผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมตำมกฎหมำย
และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรช่วยเหลือเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวของบุคลำกรของศูนย์พึ่งได้
4) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประมวลข้อเท็จจริงในกำรทำคดี กำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำควำมรู้
และทักษะกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กำรฝึกอบรมหัวหน้ำกลุ่มงำนคดี หลักสูตรควำมตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก กำร
พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพโปรแกรมบำบัดฟื้ นฟู กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร เทคนิคกำรดูแลเด็กและเยำวชน และ
กำรพัฒนำโปรแกรมบำบัดทำงจิตวิทยำ
5) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำรช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูก
กระทำรุนแรงสำหรับผู้ปฺฏบิ ัติงำนในศูนย์พึ่งได้ของโรงพยำบำลชุมชน
สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ
(ย่อหน้า30) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) จัดทากรอบงานนิติบัญญัติ รวมถึงประมวลจริยธรรมที่กาหนดให้บริษัทที่มีถิ่นฐาน/จดหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ ใ นประเทศไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวมี ม าตรการป้ องกั น และบรรเทา
ผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนในการดาเนินกิจการในประเทศและต่างประเทศ
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(ข) ส่งเสริมให้รวมตัวชี้วัดและตัวแปรในการรายงาน และจัดทาการประเมินเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ
ผลกระทบของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อสิทธิเด็ก
(ค) ดาเนิ น มาตรการเพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า บริ ษั ท ของรั ฐ ภาคี จ ะเคารพสิ ท ธิ เ ด็ ก ทั้ ง การ
ดาเนินงานโครงการทั้งในรัฐภาคีและต่างประเทศ และมีการปฏิบัติมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไข
ความเสียหายในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และ
(ง) สร้างหลักประกันว่าก่อนการเจรจาและลงนาม/สรุปข้อตกลงการค้าเสรี จะมีการดาเนินการประเมิน
สิทธิมนุษยชนรวมทั้งการประเมินสิทธิเด็ก และมีการกาหนดรับมาตรการเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
15.
ไทยได้ดำเนินกำรเรื่องสิทธิเด็กกับภาคธุรกิจ ให้กำรสนับสนุนองค์กรด้ำนธุรกิจและเอกชน มีกำรให้
ควำมรู้กับภำคธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก จัดทำแนวปฏิบัติไม่ให้มีกำรท่องเที่ยวโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือ นอกจำกนี้ มูลนิธิ
เพื่อยุติกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก (ECPAT) ยังได้จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของภำคธุรกิจในกำร
ดำเนินงำนในเรื่องนี้ด้วย นอกจำกนี้ ไทยได้จัดทำยุทธศำสตร์ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้สื่อออนไลน์
มีกำรฝึ ก อบรมร่ ว มกับ หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ทั้ง ในเรื่อ งสื่ อ กับสิ ท ธิเ ด็กและกำรสร้ำ งควำมตระหนัก ด้ำนกฎหมำยและ
กำรบั งคับ ใช้ รวมถึง ได้มี คำสั่ ง คณะรั กษำควำมสงบแห่ งชำติ (คสช.) เรื่องกำรจั ดโซนนิ่งสถำนบริกำรหรือ สถำน
ประกอบกำรในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเด็ก ในส่วนของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบำลได้ร่วมกับ
กสม. จัดกำรสัมมนำเรื่อง “หลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ ” เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม
2560 โดยมีภำคส่วนต่ำงๆ เข้ำร่วม รวมถึงประธำนคณะทำงำนของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Mr.
Michael Addo) ได้แสดงควำมชื่นชมประเทศไทยถึงพัฒนำกำรในเรื่องนี้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรลงนำมในบันทึกควำม
เข้ำใจ (MoU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ต่อไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รัฐบำลโดยกระทรวงยุติธรรมจะ
ดำเนินกำรร่วมกับ กสม. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Plan of
Action on Business and Human Rights) อันจะรวมถึงสิทธิเด็กกับภำคธุรกิจด้วยต่อไป
16.
รัฐบำลไทยได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่สถำนประกอบกำรในเรื่องกำรค้ำมนุษย์และสิทธิเด็ก สร้ำงควำมรู้
ควำมตระหนักเกี่ยวกับผลร้ำยของกำรค้ำประเวณีเด็ก กำรจัดทำมำตรฐำนแรงงำนไทย กำรกำหนดจริยธรรมของ
ผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำงแรงงำนเด็ก และกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนเด็กในงำนอันตรำย นอกจำกนี้ ยังได้ดำเนินกำร
ติดตำมตรวจสอบสื่อมวลชนและจริยธรรมของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
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บทที่ 2
นิยามคาว่า “เด็ก”
(ย่อหน้า 31) นิยาม คาว่าเด็ก กังวลอายุขั้นต่าในการสมรส อายุขั้นต่าของเด็กอาจลดลงเป็น 13 ปี
นอกจากนั้น ในกรณีที่เด็กถูกละเมิดทางเพศ ผู้กระทาความผิดอาจแต่งงานกับเด็กแทนการรับโทษทางอาญาได้
**ให้เพิ่มอายุขั้นต่าในการแต่งงานเป็น 18 ปี และคงอายุนี้ไว้ในทุกสภาพกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เ ด็ก
ถูกละเมิดทางเพศ/ให้รัฐภาคีดาเนินคดีและลงโทษผู้กระทาผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
17.
อายุขั้น ต่าในการสมรสการบรรลุนิติภ าวะกับ การคุ้ม ครองเด็ก เด็ก ได้รับ กำรคุ้ม ครองกำรล่ว ง
ละเมิดทำงเพศโดยไม่มีควำมแตกต่ำงทำงเพศ ดังที่ เคยเสนอไว้ในรำยงำนฉบับก่อน กฎหมำยกำหนดให้เด็กมีอำยุ
ไม่น้อยกว่ำ 15 ปี จึงมีควำมสำมำรถในกำรยินยอมมีเพศสัมพันธ์ได้ กรณีที่ผู้ใหญ่ล่ว งละเมิดทำงเพศต่อเด็กอำยุ
ต่ำกว่ำ 15 ปีแม้เด็กยินยอมจะเป็นควำมผิดอำญำ ในกรณีที่เด็กล่วงละเมิดทำงเพศเด็กด้ว ยกันโดยควำมสมัครใจ
แม้จ ะขัดต่อกฎหมำยแต่ทำงปฏิบัติในกระบวนกำรยุติธ รรมจะเลี่ยงกำรใช้ม ำตรกำรทำงอำญำ โดยใช้มำตรกำร
ยุติธ รรมเชิง สมำนฉัน ท์ ที่คำนึง ถึง ประโยชน์สูง สุด ของเด็ก เป็น สำคัญ กำรอนุญ ำตให้ผู้ที่ล ะเมิด ทำงเพศต่อ เด็ก
สมรสกับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 17 ปี กระทำโดยกำรกำรใช้ดุล พินิจอย่ำงถ้ว นถี่ข องศำล โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดเป็น
สำคัญ เช่นกรณีที่เด็กมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจแล้วตั้งครรภ์ ภำยหลังทั้งคู่สมัครใจสมรสกันและมีควำมสำรมำรถ
ในกำรรับผิดชอบต่อชีวิตครอบครัวตนเองได้เป็นต้น ในกรณีที่เป็นกำรข่มขืนเด็กศำลจะไม่อนุญำตให้เด็กสมรสกับ
ผู้ที่ข่ม ขืน (อ้ำ ง กฎหมำย/ระเบีย บ/แนวปฏิบัติข องศำล) กฎหมำยไทยกำหนดให้บุคคลที่ส มรสก่อ นอำยุค รอบ
20 ปี มีส ถำนะเป็น ผู ้บ รรลุน ิต ิภ ำวะ เพื ่อ ต้อ งกำรให้บ ุค คลนั ้น มีค วำมสำมำรถในกำรท ำนิต ิก รรม และมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพย์สินในครอบครัวเป็นสำคัญเนื่องจำก ป.พ.พ. กำหนดเป็นหลักทั่วไปว่ำ กำร ใดที่
ทำโดยผู้เยำว์ (ผู้ที่อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ทำขึ้นโดยไม่ได้ควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนเป็นโมฆียะ
อันเป็นกำรจำกัดสิทธิทำงแพ่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้เยำว์ในกำรทำนิติกรรม กำรสมรสจะทำให้ผู้เยำว์เป็น
ผู้บ รรลุนิติภ ำวะและมีค วำมสำรถเต็ม เปี่ย มในกำรทำนิติก รรมและจัด กำรทรัพ ย์สิน ของตนและครอบครัว ได้
อย่ำงไรก็ตำม สิทธิและประโยชน์ต่ำงๆ ตำมกฎหมำยมหำชนรวมถึงควำมรับผิดทำงอำญำตำมกฎหมำยไทยจะใช้
เกณฑ์เรื่องอำยุเป็นสำคัญ (ดูในข้อ 2.2) และเพื่อให้กฎหมำยไทยสอดคล้องกับอนุสัญญำปัจจุบันได้มีกำรทบทวน
ว่ำมีกฎหมำยใดใช้เกณฑ์ กำรบรรลุนิติภำวะของบุคคลเป็นพื้นฐำนในกำรให้สิทธิหรือ ลิดรอนสิทธิของบุคคล
18.
ความรับ ผิด ทางอาญาของเด็ก และป้อ งกันเด็กในภำคกำรจ้ำ งงำนจำกกำรถูก ล่ว งละเมิด ทำงเพศ
ประเทศไทยกำลังพิจำรณำแก้ไขอำยุขั้นต่ำในกำรรับผิดทำงอำญำของบุคคลจำก10 ปีเป็น 12 ปี แม้ว่ำอำยุจะยัง
ไม่ส อดคล้อ งกับ อนุสัญ ญำที่กำหนดไว้1 5 ปี แต่เ ป็น พัฒ นำกำรอย่ำ งค่อ ยเป็น ค่อ ยไป โดยไทยได้ดำเนิน กำรไป
พร้อมๆ กับกำรสร้ำงสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรตระหนักรู้ของสังคมในเรื่องกำรไม่ลงโทษทำงอำญำต่อเด็ก ในทำง
ปฏิบัติกระบวนกำรยุติธรรมพยำยำมมุ่งที่จะเบี่ยงเด็กออกจำกกระบวนกำรยุ ติธรรม เลี่ยงกำรใช้มำตรกำรควบคุม
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(พ.ร.บ.ศำลเยำวชน 2553) แต่จะเน้นวิธีกำรบำบัดที่มุ่งปรับแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กโดยให้ชุมชนดูแลเป็นสำคัญ
พร้อ มกัน นั้น หน่ว ยงำนรัฐ ได้มีก ำรจัด ทำฐำนข้อ มูล เกี่ย วกับ กระบวนกำรคุ้ม ครองสวัส ดิภ ำพเด็ก ให้ค วำมรู้แ ก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักกำรหันเหเด็กออกจำกกระบวนกำรยุติธรรม
19.
พ.ร.บ. ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
แก้ไขนิยำมคำว่ำเด็ก โดยหมำยถึงบุคคลที่มีอำยุกว่ำ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และมำตรำ 69/1 กำหนดให้พนักงำน
สอบสวนหรือ พนัก งำนอื่ น เรีย กเด็ก ซึ่ง อำยุยัง ไม่เ กิน 10 ปี ที่ก ระทำควำมผิด เป็น ครั้ง แรกซึ่ง อยู่ใ นอำนำจ
เปรียบเทียบของตน และเรียกบิดำ มำรดำ ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอำศัยอยู่มำว่ำกล่ำวตักเตือน แล้วปล่อยตัว
ไป หำกเด็ก คนนั ้น ท ำควำมผิด อื ่น ให้พ นัก งำนสอบสวนส่ง ตัว ผู ้นั ้น ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำ รคุ ้ม ครอง
เด็ก นอกจำกนั้น มำตรำ 69/1 วรรค สอง กำหนดให้ให้นำมำตรกำรดังกล่ำวมำใช้กับบุคคลอำยุไม่เกินกว่ำอำยุ
15 ปีด้วย ในกำรป้องกันกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อเด็กที่อยู่ในภำคกำรจ้ำงงำนโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ ประเทศ
ไทยได้ออก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (มำตรำ 16) ลงโทษทำงอำญำต่อนำยจ้ำง หัวหน้ำงำน
ผู้ค วบคุม งำน และผู้ต รวจงำนที่ก ระทำกำรล่ว งเกิน คุก คำมหรือ ก่อ ควำมเดือ ดร้อ นรำคำญทำงเพศแก่ลูก จ้ำ ง
มีโทษปรับ 20,000 บำท อันเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเดิมที่กำหนดควำมผิดเฉพำะที่นำยจ้ำงกระทำต่อลูกจ้ำงเพศ
หญิง และขยำยขอบเขตกำรกระทำจำกเดิมที่จำกัดเพียง “กำรล่วงเกินทำงเพศ” เป็น “กำรล่วงเกิน คุกคำม หรือ
ก่อ ควำมเดือดร้อ นรำคำญทำงเพศ”ด้ว ย แม้จ ะเป็น เพียงโทษปรับ แต่ถือ ว่ำ ได้สัด ส่ว นกับควำมผิด เพรำะกรณีที่
เป็น กำรกระทำที่รุน แรงกว่ำกำรคุก คำมทำงเพศ ลูก จ้ำงได้รับ กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยอำญำฐำนกระอ นำจำร
เด็ก (ม.278) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี
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บทที่ 3
หลักการทั่วไป
(ข้อ 2, 3, 6 และ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)
การไม่เลือกปฏิบัติ
(ย่อหน้า 34) คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อน (CRC/C/THA/CO/2 ย่อหน้าที่ 25-26)
และกระตุ้นให้รัฐภาคีดาเนิ นมาตรการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อ
(ก) สร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนภายในเขตอานาจรัฐภาคีจะได้รับประโยชน์จากสิทธิที่ประกาศใน
อนุสัญญาบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้โ ดยการดาเนิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ตามหลักการ
ของอนุสัญญา
(ข) จัดลาดับความสาคัญและจัดสรรทรัพยากรการบริการทางสังคม และเร่งรัดการดาเนิน การให้ มี
โอกาสได้รับบริการสุขภาพ บริการการศึกษา และบริการอื่นๆ เท่าเทียมกันสาหรับกลุ่มเด็กเปราะบางดังที่ร ะบุไ ว้ใ น
ย่อหน้าที่ 33
(ค) ดาเนิน การรณรงค์การศึก ษาสาหรับ สาธารณชนเพื่อ ป้องกัน และต่อ ต้า นการเลือกปฏิบัติ ทุก
รูปแบบ
(ง) รวบรวมข้อมูลซึ่งมีการจาแนกหมวดหมู่อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามการเลือก
ปฏิบัติทางพฤตินัยที่มีประสิทธิผล และจัดเตรียมการดาเนินงานเพื่อการแก้ไขขั้นพื้นฐาน
20.
กฎหมำยไทยฉบับต่ำง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวกั บกำรศึกษำ
และกำรจดทะเบียนกำรเกิดต่ำงยันยืนหลักกำรไม่เลือกปฏิบัติ รัฐบำลไทยยึดมั่นหลักกำรไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ทุกกลุ่มไม่ว่ำบุคคลนั้นจะมีเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ชำติพันธุ์ ทรัพย์สิน ควำม
พิกำร สถำนะกำเนิดหรืออื่นใด ดัง จะเห็น ได้ จำกกำรที่รัฐ บำลได้ เข้ำ เป็น ภำคีส นธิสัญญำด้ำ นสิท ธิมนุษยชนฉบับ
ต่ำ งๆ ที่มีห ลัก กำรสำคัญ บัญ ญัติห้ำ มเลือ กปฏิบัติ ตลอดจนกำรที่ไ ทยได้ ต รำพระรำชบัญ ญัติค วำมเท่ำ เทีย ม
ระหว่ำ งเพศ พ .ศ .2558 กำรพิจ ำรณำกฎหมำยเรื่อ งกำรให้เ บี้ย ควำมพิกำร กำรสนับ สนุน สิท ธิค นพิก ำรที่ไ ม่มี
สัญชำติไทย กำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิกำรขึ้นภำยใต้ คณะกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ กำรปรับปรุงกฎหมำยกำรศึกษำพิเศษสำหรับเด็กพิกำร กำรปรับแผน
ยุ ทธศำสตร์ พั ฒนำคุ ณภำพชี วิ ตสตรี พิ กำรซึ่ งครอบคลุ มกลุ่ มเด็ ก และกำรมี มำตรกำรแก่ เด็ กชนกลุ่ มน้ อยเรื่ องกำร
รักษำพยำบำลและกำรศึกษำ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องสำหรับคนพิกำร อันเป็นกำรเน้นย้ำให้เห็นถึงกำรยึดมั่นต่อ
หลักกำรดังกล่ำวของไทยทั้งสิ้น
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21.
ไทยได้จัดทำแนวทำงปฏิบัติสำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำว่ำด้วยกำรรับนักเรียนนักศึก ษำเข้ำ
เรียนในสถำนศึกษำเพื่อเปิดโอกำสให้เด็กทุกกลุ่มได้เข้ำถึงกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขสำหรับเด็กและเยำวชนทุกคน เป็นเป้ำหมำยกำรบริกำรที่ดำเนินกำรมำตั้งแต่ ปี 2546 และได้สนับสนุน
ให้ประชำชนทุกคนเข้ำถึงบริกำรอย่ำงทั่วถึงรวมถึงเด็กและเยำวชน ได้แก่ กำรรับบริกำรกำรให้ภูมิต้ำนทำนเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคพื้นฐำนและโรคที่ป้องกันได้ และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้เด็กป่วยได้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและมีครูกำรศึกษำพิเศษที่ทำให้เด็กป่วยเรื้อรังสำมำรถได้รับ
กำรศึกษำที่เหมำะสมและจั ด กำรสอบในโรงพยำบำลได้ อย่ำงไรก็ดี กำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรให้ บริกำรด้ำ น
สำธำรณสุขในเด็กบำงกลุ่ม เช่น เด็กในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ ยังเป็นเรื่องที่รัฐบำลต้องให้
ควำมสำคัญอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก
(ย่อ หน้า 36) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีดาเนิน มาตรการที่เ หมาะสมทั้ง ปวงเพื่อ สร้า ง
หลักประกัน ว่า มีการประยุกต์ใ ช้หลักการการประโยชน์สูงสุดของเด็กตามข้อ 3 วรรค 1 ของอนุสัญญาโดย
สมบูรณ์ในบทบัญญัติกฎหมายทั้งปวง ตลอดจนในคาพิพากษาและคาวินิจฉั ยฝ่า ยบริหาร นโยบาย โครงการ
โครงงาน บริการ รวมถึงการดูแ ลทางเลือกที่มีผลกระทบต่อเล็ก เหตุผลเชิงกฎหมายของคาพิพากษาและคา
วินิจฉัยฝ่ายปกครองควรจะอิงกับหลักการนี้เช่นกัน
22.
ไทยมีก ฎหมายภายในที่ร ับ รองหลัก การเพื่อ ประโยชน์สูง สุด ของเด็ก ได้แ ก่ พระรำชบัญ ญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มำตรำ 22 ที่บัญญัติว่ำ กำรปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ำกรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก เป็น สำคัญ และไม่ใ ห้มีก ำรเลือ กปฏิบัติโ ดยไม่เ ป็น ธรรม และมำตรำ 23 ได้กำหนดให้ผู้ป กครองต้อ งให้ก ำร
อุปกำระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนำเด็กที่อยู่ในควำมปกครองดูแลของตนตำมควำมเหมำะสมแก่วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น แต่ต้อ งไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนขั้น ต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนดและจะต้องคุ้มครองสวัส ดิภ ำพเด็กที่อยู่ในควำม
ปกครองไม่ให้ตกอยู่ในภำวะเสี่ยงภัยอันตรำย และกฎหมำยฉบับนี้ยังกำหนดข้อห้ำมมิให้ผู้ปกครองกระทำกำรใดๆ
ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิเด็ก ไม่ว่ ำจะเป็นกำรทอดทิ้งเด็กไว้ในสถำนเลี้ยงเด็ก กำรบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือ
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่ำจะให้เด็กมีควำมประพฤติเสี่ยงต่อกำรกระทำผิด และพระรำชบัญญัติ
นี้ยังกำหนดหลักปฏิบัติในกำรสงเครำะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็กไว้อย่ำงชัดเจน โดยจะต้องดำเนินกำร
ตำมวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นไปตำมหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก กฎหมำยดังกล่ำวได้กำหนดหลักปฏิบัติและข้อ
ห้ำมเพื่อเป็นหลักประกันว่ำเด็กจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่ำงปลอดภัย ไม่ถูกทำรุณกรรมด้ว ยควำมรุนแรงในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตำม รวมถึงข้อ กำหนดเกี่ย วกับ กำรดูแ ลเด็กโดยสถำนรับ เลี้ย งเด็ก สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัส ดิ
ภำพ และสถำนพัฒ นำและฟื้น ฟู อัน เป็น หลักปฏิบัติเพื่อให้เป็น ไปในลักษณะที่คุ้มครองและปกป้องเด็ก โดยมิไ ด้
มุ่งเน้นที่จะเอำผิดหรือมำตรกำรในกำรลงโทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ขำดทักษะควำมรู้หรือไม่มีศักยภำพเพียงพอเนื่ อง
ด้วยข้อจำกัดของครอบครัวหรือกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ หำกแต่กฎหมำยได้กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ห รือผู้มี
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หน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก รวมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ต้องเข้ำมำช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษำ
และส่งเสริมศักยภำพของครอบครัวหรือบุคคลที่อุปกำระเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้ดูแลเด็กได้ตำมมำตรฐำน
23.
ในการปฏิบัติต่อเด็ก กฎหมำยกำหนดให้ผู้ป กครองต้องให้ก ำรอุปกำระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พัฒ นำเด็ก ที่อ ยู ่ใ นควำมปกครองดูแ ลให้ดำเนิน ไปอย่ำ งมีม ำตรฐำน รวมถึง กำหนดให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ข องรัฐ ได้แ ก่
ปลัด กระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ ผู้ว่ำ รำชกำรจัง หวัด ผู้อำนวยกำรเขต นำยอำเภอ
ปลัดอำเภอ หัวหน้ำประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่คุ้มครองสวัส ดิภ ำพเด็กทุก
คน ไม่ว่ำจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตำม และให้มีอำนำจหน้ำที่ดูแลเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบสถำนรับ
เลี้ย งเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัส ดิภ ำพ สถำนพัฒ นำและฟื้นฟู รวมทั้งสถำนพินิจ ที่
ตั้ง อยู่ใ นเขตอำนำจและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรคุ้ม ครองเด็กแห่งชำติ นอกจำกนี้ ไทยยัง ได้
จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำแนะนำและประสำนเพื่อแก้ไขบำบั ดฟื้นฟูเด็ก เยำวชน และครอบครัว ในด้ำนของศำล มี
แนวปฏิบัติแ ละคู่มือ ที่คำนึง ถึง ประโยชน์สูง สุด ของเด็ก โดยเด็ก ที่เ ข้ำ มำเกี่ย วข้อ งกับ กระบวนกำรยุติธ รรมจะมี
กฎหมำยที่คุ้มครองเด็ก กลุ่มดังกล่ำวด้วย
สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดและการพัฒนา
(ย่อหน้า38) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
และอุบัติเ หตุ รัฐ ภาคีอาจเสริมสร้า งนโยบายด้า นการดูแ ลเด็ก และการยกระดับความตระหนัก ในครอบครัว
กลุ่มผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน และกลุ่มสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย
24.
รัฐบำลไทยได้ดาเนิน การเพื่อส่งเสริ มสุขภาพของมารดาและทารก เด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน
รวมถึงส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถทำหน้ำที่ดูแลสุขภำพของประชำชนอย่ำงใกล้ชิด กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ทำหน้ำที่สงเครำะห์เด็กและครอบครัวที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
เพื่อให้ส ำมำรถเลี้ย งดูเด็กได้ต ำมมำตรฐำนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ในด้ำ นกำรพัฒ นำ รัฐ บำลไทยได้จัดกำรเรีย นกำร
สอนให้แ ก่เ ด็ก ทั้ง สำยสำมัญ และสำยอำชีพ ตั้ง แต่ร ะดับ ประถมศึก ษำ มัธ ยมศึก ษำ และอุด มศึก ษำ รวมทั้ง
กำรศึก ษำนอกระบบ เพื่อ ส่งเสริม กำรศึกษำตลอดชีวิต ให้แ ก่เด็ก และประชำชนทุกคน นอกจำกนี้ รัฐ บำลยัง ได้
ดำเนิน โครงกำรต่ำงๆ ที่เกี่ย วข้องกับ หลักกำรสิทธิในกำรมีชีวิต อยู่รอดและกำรพัฒ นำ เช่น โครงกำรพัฒ นำกำร
ดูแ ลเด็กในภำวะฉุกเฉิน ได้แ ก่ กำรดูแลรักษำฟื้น ฟูแ ละป้อ งกัน อุบัติเ หตุจ ำกกำรจรำจร กำรได้รับสำรพิษ และ
อุบัติเ หตุท ำงน้ำ โครงกำรสร้ำ งภูมิคุ้ม กัน เด็ก ไทย สร้ำ งควำมปลอดภัย ทำงน้ำ โครงกำรดูแ ลผู้ป่ว ยเด็ก ระยะ
สุดท้ำยให้เด็กและครอบครัวอยู่ร่วมกันจนถึงวำระสุดท้ำยของเด็ก จัดที่พักพิงให้บิดำมำรดำอยู่ภำยในโรงพยำบำล
เพื่อให้เกิดควำมใกล้ชิดกับเด็กมำกที่สุด และโครงกำรจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำลที่เป็นมิตรกับเด็ก
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การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
(ย่อหน้า 40) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีเ พิ่มความพยายามให้เด็กทุกคนนับถึงอายุ 18 ปี
มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตนเองในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
รวมทั้งทบทวนว่ามีการนาทัศนะของเด็กไปพิจารณาเพี ยงใด และมีผลต่อการกาหนดนโยบายเพียงใด นอกจากนี้
คณะกรรมการเสนอแนะให้กาหนดรับมาตรการเพื่อเพิ่มความสนับสนุนแก่สภาเด็กและเยาวชน
25.
ไทยได้จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาและประสานเพื่อแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีกำรส่งเสริมให้มีผู้แทนเด็กในคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น จัด
เวทีสิทธิเด็กเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกเด็กในกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำย กำรผลิตสื่อสิทธิเด็กโดยกลุ่มเด็ก มีกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของเด็กและเครือข่ำยครอบครัวภำยใต้กิจกรรมพื้นที่สร้ำงสรรค์ /พื้นที่อันตรำย มีกำรสนับสนุน
บุคลำกรและงบประมำณในกำรดำเนินกิจกรรมกับสภำเด็กและเยำวชน ตลอดจนส่งเสริมให้สภำเด็กและเยำวชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำ
ว่ำด้ว ยสิทธิเด็ก นอกจำกนี้ ส่วนของงำนวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบำลได้รับกำรสนับสนุน ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและ
งบประมำณจำกองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF)
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บทที่ 4
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
(ข้อ 7 , 8 , 13-17)
ชื่อ สัญชาติ การมีอัตลักษณ์
(ย่อหน้า 42) คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐ ภาคีท บทวนกฎหมายและตรากฎหมายเพิ่ม เติม เพื่อ ให้เ ด็กที่
เสี ่ย งต่อ การเป็น เด็ก ไร้ร ัฐ รวมถึง เด็ก กลุ ่ม ด้อ ยโอกาสที ่ร ะบุใ นย่อ หน้า ที ่ 41 มีโ อกาสได้ส ัญ ชาติไ ทย
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีพิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้รัฐ พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1854) และพิธีสารเลือกรับปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะการไร้รัฐ พ.ศ.
2504 (ค.ศ. 1961)

26.
ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยที่อพยพหลบหนีเข้ำเมืองมำอย่ำงผิดกฎหมำยและอำศัยอยู่ใ นประเทศไทยเป็น
จำนวนมำก คนเหล่ำนี้อำจก่อให้เกิดปัญหำสถำนะตำมกฎหมำยในกำรอำศัยอยู่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกำร
ดำรงชีวิ ตและกำรเข้ ำ ถึง สิ ท ธิม นุ ษยชนขั้น พื้น ฐำนอย่ ำงเหมำะสม นำไปสู่ ปั ญหำควำมมั่น คงด้ ำนต่ำ ง ๆ ตำมมำ
โดยเฉพำะปัญหำด้ำนสังคมจำกบุตรที่เกิดในประเทศไทย
27.
นับตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมำ รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำโดยคณะรัฐมนตรีมีมติในห้วงเวลำต่ำง ๆ รับรองสถำนะ
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็นรำยกลุ่ม เพื่อให้สำมำรถอำศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่ำงถูกต้องเป็นกำรชั่วครำว และเป็นกำร
ถำวร รวมถึงบุตรของกลุ่มบุคคลดังกล่ำวที่เกิดในประเทศไทยให้ได้สัญชำติไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำหนด
สถำนะแต่ละกลุ่มภำยใต้กฎหมำยสัญชำติและกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ทั้งนี้ กระทรวงมหำดไทยได้มีกำรดำเนินกำร
ดังนี้
1) การสารวจและจัดทาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้น
มำจนถึงก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2542 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรองรับสถำนะให้อำศัยอยู่ถำวรในประเทศไทย
13
กลุ่ม และให้อำศัยอยู่ชั่วครำวในประเทศไทยจำนวน 5 กลุ่ม รวม 18 กลุ่ม (เลขประจำตัวประเภท 6 จัดกลุ่ม) ปัจจุบัน
คงเหลือจำนวน 144,334 คน และมีบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทย (เลขประจำตัวประเภท 7) จำนวน
49,016 คน รวมทั้งสิ้นประมำณ 193,350 คน
2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล ตำมข้อเสนอของสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรแก้ ไขปัญหำสถำนะและ สิทธิ
ของบุคคลข้ำงต้นอย่ำงเป็นระบบ โดยยึดหลักควำมสมดุลระหว่ำงหลักสิทธิมนุษยชน ควำมมั่นคงของมนุษย์ และควำม
มั่นคงของชำติ ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่มเป้ำหมำยที่ตกหล่นจำกกำรแก้ไข
ปัญหำในอดีต กลุ่มที่ได้รับกำรสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล
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ตำมมติคณะรั ฐมนตรี วัน ที่ 18 มกรำคม 2548 ส ำรวจระหว่ำงปี พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2554 (เลข
ประจำตัวประเภท 0 กลุ่ม 89) ประกอบด้วย
(1) ประเภทบุคคลที่อพยพเข้ำมำในประเทศไทยที่ มีควำมเกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับกำรจัดทำทะเบียน
ประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำรวจ ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน 147,205 คน
(2) ประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถำนศึกษำ ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน 79,231 คน
(3) ประเภทบุคคลไร้รำกเหง้ำ ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน 8,742 คน
(4) ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน 28 คน
รวมกลุ่ม (1) – (4) จำนวนทั้งสิ้น 235,206 คน และมีบุตรที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชำติไทยที่ได้รับกำร
จัดทำทะเบียนไว้ อีกประมำณ 58,725 คน รวมทั้งสิ้น ประมำณ 293,931 คน
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ ที่ผ่ำนมำมีหลำยแนวทำงประกอบด้วย
3.1 การแก้ไขโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติโดยไม่ต้องมีมติคณะรัฐมนตรี
- กรณีบุค คลที่มีบิด ำหรือ มำรดำเป็น ผู้มีสัญ ชำติไ ทยซึ่ง อำจใช้ผ ลกำรตรวจสำรพัน ธุก รรม
หรือ DNA สำมำรถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำนในสถำนะบุคคลสัญชำติไทยตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ
(ฉบับที่ 2) 2535 มำตรำ 7 (1)
- กรณีชำวไทยภูเขำซึ่งบรรพบุรุษเกิดในประเทศไทย สำมำรถขอลงรำยกำรสัญชำติไทยใน
ทะเบียนบ้ำนได้ ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มำตรำ 7 (2)
- กรณีช นกลุ่ม น้อยที่เกิ ดในประเทศไทยก่อนวัน ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2535 และบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทยก่อนวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2551 สำมำรถขอลงรำยกำรสัญชำติไทยในทะเบียนบ้ำนได้ ซึ่งเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 23
- กรณีช นกลุ่มน้อยที่มีเชื้อสำยไทย สำมำรถขอพิสูจน์และรับรองควำมเป็นคนไทยพลัดถิ่น
เพื่อกำรได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิด ได้ตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
3.2 การแก้ไขโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับกฎหมำยว่ำด้ว ยสัญชำติและกฎหมำยคน
เข้ำเมืองซึ่งปัจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 2 มติ ได้ แก่
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เป็นกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ส ถำนะ
บุค คลแก่ช ำวมอร์แ กน บุค คลที่เ ข้ำ มำอำศัย อยู่ใ นประเทศไทย ให้มีส ถำนะเป็น คนต่ำ งด้ำ วเข้ำ เมือ ง โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้ได้รับ สัญ ชำติ
ไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญ ชำติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2535
โดยผู้มีอำนำจอนุมัติ ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
- มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 7 ธัน วาคม 2553 เป็น กำรกำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรให้ส ถำนะ
บุคคลแก่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์ 18 กลุ่ม (เว้นชำวมอร์แกน) เด็กและบุคคลที่กำลังเรียนและที่จบกำรศึกษำแล้ว
บุคคลไร้รำกเหง้ำ และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ พอสรุป ดังนี้
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กรณีช นกลุ่ม น้อ ยและกลุ่ม ชาติพ ัน ธุ ์ที ่มีเ ชื ้อ สายไทย ( เฉพำะบุค คลที่ไ ด้รั บ กำรจัด ท ำ
ทะเบียนประวัติก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2542) ให้ได้รับกำรแปลงสัญชำติเป็นไทย ส่ว นบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้
ได้รับสัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กรณีช นกลุ่ม น้อ ยและกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ที่ ไ ม่มีเ ชื้อ สายไทย (เฉพำะบุค คลที่ไ ด้รับ กำรจัด ทำ
ทะเบีย นประวัต ิก ่อ นวัน ที่ 1 ตุล ำคม 2542) ถ้ำ เข้ำ มำอำศัย อยู ่ใ นประเทศไทยเป็น เวลำนำนตั ้ง แต่ 10 ปี
(กำหนดให้เข้ำมำในประเทศไทยจนถึงวันที่ 18 มกรำคม 2538) ให้มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมำยตำมมำตรำ 17 แห่ ง พระรำชบัญ ญัติค นเข้ำ เมือ ง พ.ศ.2522 ส่ว นบุต รที่เ กิด ในประเทศไทย ให้ได้รับ
สัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กรณีเด็กและบุค คลที่กาลังเรียนและที่จบการศึกษาแล้ว (เฉพำะบุคคลที่ได้รับกำรสำรวจ
จัด ท ำทะเบีย นประวัต ิ พ.ศ.2552) ถ้ำ เป็น ผู ้ที ่เ กิด ในประเทศไทย และมีค ุณ สมบัต ิต ำมมำตรำ 23 แห่ง
พระรำชบัญญัติสัญชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ให้ได้สัญชำติไทย แต่ถ้ำไม่มีคุณสมบัติดังกล่ำว ให้กำหนดสถำนะ
ตำมบิด ำมำรดำ ส่ว นผู้ที่ไ ม่ไ ด้เ กิด ในประเทศไทย ถ้ำ เข้ำ มำอำศัย อยู่ใ นประเทศไทยเป็น เวลำนำนตั้ง แต่ 10 ปี
(กำหนดให้เข้ำมำในประเทศไทยจนถึงวันที่ 18 มกรำคม 2538) และเรียนจบชั้นอุดมศึกษำในประเทศไทยจนถึงวันที่ 18
มกรำคม 2548 ให้มีส ถำนะเป็น คนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยชอบด้ว ยกฎหมำยตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติ
คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 แต่ถ้ำไม่มี คุณสมบัติดังกล่ำวให้กำหนดสถำนะตำมบิดำมำรดำ
กรณีบุคคลไร้รากเหง้า (เฉพำะบุคคลที่ได้รับกำรสำรวจจัดทำทะเบียนระหว่ำงปี พ.ศ.2550 – 2552)
ถ้ำเป็น ผู้ที่เ ข้ำมำอำศัย อยู่ใ นประเทศไทยเป็นเวลำนำนตั้งแต่ 10 ปี (กำหนดให้เข้ำมำในประเทศไทยจนถึงวัน ที่
18 มกรำคม 2538) ให้ม ีส ถำนะเป็น คนต่ำ งด้ำ วเข้ำ เมือ งโดยชอบด้ว ยกฎหมำยตำมมำตรำ 17 แห่ง
พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 ส่ว นผู้ที่เกิดและอำศัยอยู่ในประเทศไทยอย่ำงน้อย 10 ปี และมีห นังสือ
รับ รองควำมเป็น บุค คลไร้ร ำกเหง้ำ จำกหน่ว ยงำนในสังกัด กระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์
ให้ได้รับสัญชำติไทยตำมมำตรำ 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
5) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 อนุมัติให้สิทธิด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
แก่ ครอบครั วและบุ ตรหลำนของชนกลุ่ มน้ อยที่ เกิ ดหรื อเข้ ำมำอำศั ยอยู่ ในรำชอำณำจั กรไทย โดย ไม่ เสี ยค่ ำใช้ จ่ ำย
เช่นเดียวกับคนสัญชำติไทย
6) ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
อนุมัติให้บุตรหลานของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยได้รับสัญชาติไทย นับเป็นกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรไร้
สัญชำติเป็นกรณีพิเศษ และลดขั้นตอนควำมล่ำช้ำในกำรส่งคำร้องมำพิจำรณำในส่วนกลำง ทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
7) คณะรัฐ มนตรี ได้มีม ติ เมื่อ วัน ที่ 7 ธัน วาคม 2559 อนุมัติแ นวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
สถำนะบุคคลและคนไร้รัฐไร้สัญชำติในประเทศไทย ซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงมหำดไทย ดังนี้
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7.1) อนุมัติหลักกำรของร่ำงกฎกระทรวง ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ เพื่อกำหนดให้บุตร
หลำนของคนต่ำงด้ำวทุกกลุ่มที่เกิดในประเทศไทย สำมำรถอำศัยอยู่ในประเทศไทยได้โ ดยไม่ต้องตกเป็น คนต่ำง
ด้ำว ที่เข้ำเมืองผิดกฎหมำย ไม่ว่ำบิดำหรือมำรดำจะเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้ว ยกฎหมำยหรือไม่ก็ ตำม
โดยสิทธิอำศัย ของบุตรจะเป็น ไปตำมบิดำหรือมำรดำจนถึงอำยุไม่เกิน 18 ปี และเมื่ออำศัยอยู่ต่อเนื่องจนมีอำยุ
เกิน 18 ปี สิทธิอำศัยนั้นก็จะติดตัวเด็กต่อไปตรำบเท่ำที่ยังอำศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็น
ภัย ต่อ ควำมมั่น คงของชำติ หรือ ขัด ต่อ ควำมสงบเรีย บร้ อ ย ซึ่ง กำรให้สิท ธิอ ยู่อ ำศัย ในครั้ง นี้ไ ม่เ กี่ย วกับ กำรให้
สัญชำติไทย
7.2) อนุมัติให้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่วไปให้กับผู้ที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำวที่
เข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำนำนแล้ว 2 กรณี ได้แก่ (1) บุตรของคนต่ำงด้ำวกลุ่มชำติพันธุ์หรือชนกลุ่ม
น้อยที่กระทรวงมหำดไทยได้จัดทำทะเบียนและออกบัตรประจำตัวไว้แล้วซึ่งเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 ปี และ (2) บุตรของคนต่ำงด้ำวอื่น ๆ ซึ่งเรียนในประเทศไทยจนจบกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี
สำมำรถยื่น ขอมีส ัญ ชำติไ ทยได้ แต่ถ้ำ เรีย นไม่จ บปริญ ญำตรี จะต้อ งให้รัฐ มนตรีว ่ำ กำรกระทรวงมหำดไทย
พิจ ำรณำให้ค วำมเห็น ชอบก่อ นจึง จะขอสัญ ชำติไ ทยได้ หรือ ถ้ำ เป็น เด็ก ที่ถูก บิด ำมำรดำทอดทิ้ง ตั้ง แต่วัย เยำว์
จะต้องอำศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และต้องมีห นังสือรับรองจำกหน่ว ยงำนในสังกัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จึงจะขอสัญชำติไทยได้
ทั้งนี้ บุคคลทุกคนที่จะขอมีสัญชำติไทยจะต้องมีหลักฐำนกำรเกิดในประเทศไทย มีเลขประจำตัว
13 หลัก และต้องมีควำมประพฤติดี ซึ่งกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรได้สัญชำติไทยเป็นกำรทั่ว ไปดังกล่ำวข้ำงต้น
จะเป็น กำรแก้ไ ขปัญ หำสถำนะและสัญ ชำติข องเด็ก นัก เรีย นนัก ศึก ษำซึ่ง เป็น ต้น เหตุข องกำรเกิด ปัญ หำ อื่น ๆ
มำกมำย เช่น กำรเข้ำสู่สิทธิขั้น พื้น ฐำนในควำมเป็นบุคคลที่มีสัญชำติตำมกฎหมำย ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ปัญหำ
สังคม ปัญหำยำเสพติด ฯลฯ ซึ่งจะมีผลทาให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยสามารถ ขอสัญชาติไทยได้เป็น
จานวนกว่า 80,000 ราย
28.
ผลการดาเนินงานตั้งแต่พฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนมกราคม 2560 มีคนต่ำงด้ำวและชนกลุ่ม
น้อยได้รับกำรแก้ไขปัญหำสัญชำติ จานวน 22,293 ราย ประกอบด้วย
(1) กรณีที่เป็นอำนำจของนำยอำเภอ จำนวน 5,851 รำย
(2) กรณีที่เ ป็น อำนำจของรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงมหำดไทย ได้แ ก่ กำรขอแปลงสัญ ชำติไ ทย
และกำรขอถือสัญชำติไทยตำมสำมี รวมถึงกรณีที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำร
จัง หวัด ได้แ ก่ กำรให้สัญ ชำติกับ เด็ก ต่ำ งด้ำ วที่เ กิด ในประเทศไทยตำมตำมหลัก เกณฑ์ที่ค ณะรัฐ มนตรีกำหนด
จำนวน 16,442 ราย
29.
รัฐ บำลไทยได้ใ ห้ค วำมส ำคัญ กับ สิท ธิที ่จ ะได้ส ัญ ชำติแ ละสิท ธิใ นควำมเป็น เป็น พลเมือ ง โดย
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย และสถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
จัดสัมมนำวิชำกำระดับชำติ ในวันที่ 10 กรกฎำคม 2560 ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี
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เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเปิดงำนดังกล่ำว ทั้งนี้ ผลกำรสัมมนำจะเป็นข้อมูล ส่ว นหนึ่งในกำรพิจ ำรณำกำรเข้ำ
เป็นภำคีอนุสัญญำเกี่ยวกับสถำนะของบุคคลไร้รัฐ พ.ศ. 2497 และพิธีสำรเลือกรับปี 2510 และอนุสัญญำว่ำด้วย
กำรลดภำวกำรณ์ไร้รัฐ พ.ศ. 2504 โดยร่วมกับสำนักงำนข้ำ หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) ต่อไป
(ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กต. มท. สมช.)
30.

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ควำมซับซ้อนกำรดำเนินงำน รวมถึงกลไกระหว่ำงหน่วยงำนที่นำนโยบำยไปปฏิบัติมีขั้นตอนมำก
ซึ ่ง ต้อ งใช้ร ะยะเวลำนำนตำมขั ้น ตอนในกำรขอสถำนะคนต่ำ งด้ำ ว หรือ ขอสัญ ชำติไ ทย โดยปัจ จุบ ัน
กระทรวงมหำดไทยได้ผ ลักดัน กำรแก้ไขปัญหำกำรขอสัญชำติไทยโดยลดขั้น ตอนควำมล่ำช้ำในกำรส่งคำร้องมำ
พิจำรณำในส่วนกลำง มอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีอำนำจอนุมัติทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
2) บุค ลกำรในระดับ ปฏิบัติที่มีค วำมรู้ค วำมเชี่ย วชำญในเรื่อ งสถำนะและสัญ ชำติมีอ ยู่อ ย่ำ งจำกัด
ประกอบกับจำนวนชนกลุ่มน้อยและชำติพันธ์ อำศัยอยู่ในลักษณะกระจุกตัวในพื้นที่บำงอำเภอ บำงจังหวัด ทำให้
เกิด กำรกระจุก ตัว มีปัญ หำกำรปฏิบัติง ำนล่ำ ช้ำ เนื่อ งจำกปลัด อำเภอต้อ งปฏิบัติห น้ำ ที่ใ นกำรให้บ ริก ำรงำน
ทะเบียนและบัตรสำหรั บคนสัญชำติไทย ควบคู่กับกำรแก้ไขปัญหำสถำนะบุคคลและสัญชำติของชนกลุ่มน้อยด้ว ย
จึงเป็นควำมท้ำทำยในกำรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้มีประสิทธิภ ำพสูงสุด โดยปัจจุบัน
กระทรวงมหำดไทยได้ร ับ ควำมร่ว มมือ จำกเจ้ำหน้ำที่สหประชำชำติประจำประเทศไทยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำน
ผู้อพยพและกลุ่มชำติพันธุ์ องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ด้ำนกลุ่มชำติพันธุ์ และนักวิชำกำร ในกำรทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ
แก่ประชำชนที่ไร้รัฐ ไร้สัญชำติในกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำในพื้นที่ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และระเบียบขั้นตอนปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมำยในกำรจัดกำรปัญหำ
สถำนะและสัญชำติ
การจดทะเบียนเกิด
(ย่อหน้า 44) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อให้ เด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของ
รัฐ ภาคีไ ด้รับ การจดทะเบีย นการเกิด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เด็ก ที่ไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย นการเกิด อัน เนื่อ งมาจากสถานะ
เศรษฐกิจ ชาติพัน ธ์ และสถานการณ์ เ ข้า เมือ งของบิด ามารดา คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีดาเนิน
โครงการให้การศึกษาแก่สาธารชน รวมถึง การรณรงค์ใ ห้จดทะเบีย นการเกิดแก่เ ด็กที่เ กิดในดิน แดนของรัฐภาคี
แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนยกเลิกโทษปรับเงินในการแจ้ง จดทะเบีย นล่าช้า และดาเนิน มาตรการทางเลือ ก
เพื่อให้มีการจดทะเบียนสาหรับเด็กเกิดใหม่ทันเวลา

31.
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้มีกำรแก้กฎหมำยและระเบียบกำรทะเบียนรำษฎร กำหนดให้
สำนัก ทะเบีย นทุก แห่งรับ แจ้ง กำรเกิด และออกสูติบัต รให้ กับเด็ก ทุก คนที่เ กิด ในประเทศไทย ไม่ว่ำ เด็กคนนั้นจะ
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เป็นบุตรของบุคคลสัญชำติไทย หรือบุคคลต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นบุตรของคนต่ำงด้ำว
ที่หลบหนีเข้ำเมือง ตลอดจนบุตรของผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบและเกิดในศูนย์พักพิงชั่วครำว
32.

ในกำรดำเนินงำน กระทรวงมหำดไทยได้ดำเนินกำร ดังนี้
1) มีหนังสือที่ มท. 0309.1/ ว8 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การแจ้งเกิดและการจัดทาทะเบียน
ประวัติสาหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แจ้งนำยทะเบียน
จังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนทะเบียนรำษฎรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนกำร
เกิดให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและชัดเจนตรงกันว่ำ ให้นำยทะเบียนผู้รับแจ้งสำมำรถรับแจ้งเกิดและออกสูติบัตรให้กับเด็ก
ทุกคนที่เกิดในรำชอำณำจักรไม่ว่ำบิดำมำรดำของเด็กที่เกิดจะเป็นคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยถูกต้องตำม
กฎหมำยหรือเป็นคนหลบหนีเข้ำเมืองหรือเป็นคนต่ำงด้ำวที่เกิดในรำชอำณำจักร และไม่ว่ำบิดำมำรดำของเด็กที่เกิดจะมีชื่อ
และรำยกำรบุคคลในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรมีเลขประจำตัว 13 หลักหรือไม่ก็ตำม
2) มีหนังสือที่ มท. 0309.1/ว3 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง การรับแจ้งเกิดและการจัดทาทะเบียน
ประวัติ แจ้งให้นำยทะเบียนจังหวัด และนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร ซักซ้อมแนวปฏิบัติกำรจดทะเบียนกำรเกิดและออก
สูติบัตรให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยไมว่ำเด็กจะเกิดในบ้ำนหรือเกิดนอกบ้ำน และไม่ว่ำเด็กที่เกิดจะมีสั ญชำติไทย
หรือไม่ได้สัญชำติไทยเพรำะเกิดจำกบิดำมำรดำเป็นคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นคน
ต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง และกำรให้สถำนพยำบำลออกหนังสือรับรองกำรเกิดของเด็กเพื่อเป็นหลักฐำนสำหรับใช้ในกำร
แจ้งเกิด
3) มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0309.1/ว31 เรื่อง การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับ
บุต รของคนต่า งด้า ว ลงวัน ที่ 1 กัน ยายน 2558 แจ้ง นำยทะเบียนจัง หวัด และนำยทะเบีย นกรุง เทพมหำนคร
ซัก ซ้อ มแนวปฏิบัติก ำรออกสูติบัต รบุต รของคนต่ำ งด้ำ วที่เ ข้ำ มำอยู่ใ นรำชอำณำจัก รโดยไม่ไ ด้รับ อนุญ ำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
4) พัฒนาศักยภาพปลัด อาเภอหรือเจ้า พนัก งานปกครอง เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยและแนวปฏิบัติกำรทะเบียนรำษฎรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2560 โดยมีผู้ผ่ำ นกำรอบรม
จำนวน 2,044 คน และมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรทะเบีย นรำษฎรและสัญชำติ
5) จัดโครงการฝึกอบรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่ำง ๆ รวมถึงกำรบริกำรงำนทะเบียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักกำรให้ดำเนินกำรแล้ วเมื่อ วัน ที่ 22 มีน ำคม
2559 โดยเพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยกำรฝึกอบรมในแต่ละปีจำกร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10
6) ร่ว มกับ กระทรวงสำธำรณสุข สำนัก งำนหลักประกัน สุข ภำพแห่ง ชำติ และองค์ก ำรทุน เพื่อ เด็ก
แห่งสหประชำชำติ ประเทศไทย ดำเนิน โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ พัฒนำ
ระบบกำรจดทะเบียนกำรเกิดให้มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยบริกำรกับหน่ว ยทะเบียนของกระทรวงมหำดไทย
และช่วยให้นำยทะเบียนสำมำรถระบุและติดตำมเด็กที่ผู้ปกครองยังไม่ได้มำติดต่อเพื่อขอรับสูติบัตรได้ ปัจจุบันมี
โรงพยำบำลเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 797 แห่ง จำกเป้ำหมำย 891 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2559)
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33.
จำกมำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงกำรบริหำร และมำตรกำรทำงสังคม ส่งผลให้ประเทศไทย
มีค วำมก้ำ วหน้ำ ในเรื่อ งกำรจดทะเบีย นกำรเกิด ให้แ ก่เ ด็ก ที่เ กิด ในประเทศไทยเ ป็น อย่ำ งมำก โดยในภำพรวม
พบว่ำ เด็ก ทุกนที่เ กิด ในสถานพยาบาลได้รับเอกสารรับรองการเกิด (เด็ก ที่มีสัญชำติไทย ร้อยละ 92.4 และ
สัญชำติอื่น ร้อยละ 73.6) และร้อยละ 96.9 ของเด็กที่เกิดในสถานพยาบาลได้รับการจดทะเบียนการเกิด (เด็ก
ที่มีส ัญ ชำติไ ทยร้อ ยละ 94.1 และสัญ ชำติอื่น ร้อ ยละ 5.9) (ข้อ มูล ส ำนัก งำนหลัก ประกัน สุข ภำพแห่ง ชำติ
ปี 2559)
34.

กำรจดทะเบียนกำเกิดให้แก่เด็กกลุ่มเปรำะบำง ดั งนี้
เด็กทารกที่ถูกทอดทิ้ง มีแนวปฏิบัติตำมมำตรำ 19 บัญญัติให้ผู้พบเห็นเด็ก ต้องนำตัว เด็กไปส่งและ
แจ้ง ต่อ พนัก งำนฝ่ำ ยปกครองหรือ ตำรวจหรือ เจ้ำ หน้ำ ที่ข องกระทรวงกำรพัฒ นำและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ใ น
ท้องที่ที่พบเด็กนั้นโดยเร็ว เมื่อพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจได้รับตั วเด็กไว้แล้ว ให้นำตัวเด็กพร้อมบันทึกกำร
รับตัวเด็กส่งให้เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในเขตท้องที่ซึ่งจะเป็นผู้แจ้งกำรเกิด
ต่อ นำยทะเบีย นผู้รับ แจ้ง และให้น ำยทะเบีย นออกใบรับ แจ้ง กำรเกิด บัน ทึก กำรรับ ตัว เด็ก ต้อ งมีร ำยละเอีย ด
เกี่ยวกับรำยกำรบุ คคลที่พบเด็ก พฤติกำรณ์ สถำนที่ และวันเวลำที่พบ สภำพทำงกำยภำพ เอกสำรที่ติดตัวมำกับ
เด็กและประวัติเกี่ยวกับตัวเด็กเท่ำที่ทรำบ ในกรณีที่ไม่อำจทรำบสัญชำติของเด็กให้บันทึกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไว้
ด้วย โดยในปี 2555 - 2560 มีเด็กในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
จานวน ............ คน (ขอข้อมูลเพิ่มเติม พม.)
เด็กผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่า ที่เกิดในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยได้รับกำรจดทะเบียน
กำรเกิดและได้รับสูติบัตรซึ่งทำให้เด็กได้รับสิทธิพื้นฐำนอื่น เช่น กำรมีชื่อ กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุ ข กำรศึกษำ
ฯลฯ โดยหนังสือกระทรวงมหำดไทย 2 ฉบับ คือ ที่ มท 0309.1/ว60 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2552 เรื่อง กำรรับแจ้ง
กำรเกิดและกำรตำยสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยกลุ่มผู้ หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วครำว และ ที่ มท 0309.1/ว7 ลง
วัน ที่ 27 เมษำยน 2553 เรื่อง กำรรับ แจ้ง กำรเกิด และกำรตำยสำหรับกลุ่ม ผู้ ห นีภัยในพื้นที่พัก พิง ชั่ว ครำว ซึ่ง
กำหนดให้ป ลัด ฝ่ำ ยควำมมั่น คงของอำเภอที่มีพื้น ที่พัก พิง ฯ เป็น ผู ้รับ แจ้ง เกิด ตำมแบบ ท.ร.1/1 ที่อ อกโดย
สถำนพยำบำลในพื้นที่ พักพิง และไปออกสูติบัตรที่สำนักงำนทะเบียนอำเภอพร้อมทั้งบันทึกรำยกำรบุคคลของ
เด็กไว้ในทะเบียนประวัติของพื้นที่พักพิงฯ โดยปลัดฝ่ำยควำมมั่นคงจะเป็นผู้นำสูติบัตรไปให้พ่อแม่ของเด็กในพื้นที่
พักพิงต่อไป โดยในปี 2554 มีเด็กเกิดใหม่ในพื้นที่พักพิงที่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด ณ เดื อนพฤศจิกายน
2554จานวน 2,261 คน (ขอข้อมูลเพิ่มเติม มท.)
บุตรแรงงานต่างด้าว และเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทย มีแนวปฏิบัติในกำรจดทะเบียนกำรเกิดตำมมำตรำ 18 โดย
มีระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกฎกระทรวงมหำดไทยกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎรและ
กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม พ.ศ. 2551 วันที่ 23 สิงหำคม 2551 โดยกำหนดประเภทคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่ต้องปฏิบัติ
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เกี่ยวกับกำรทะเบียนรำษฎร ได้แก่ (1) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำ
เมือง (2) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับกำรผ่อนผันให้พักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
(3) คนต่ำงด้ำวซึ่ง
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว และคนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองโดยไม่ได้อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเมือง ดังนั้น จึงเป็นกำรเน้นย้ำควำมชัดเจนให้คนต่ำงด้ำวที่แม้จะเข้ำเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยก็ต้องปฏิบัติเรื่องกำร
แจ้งเกิดด้วย โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีบุตรแรงงานต่างด้าว และเด็กที่ไม่ไดสัญชาติไทยได้รับการ
จดทะเบียนการเกิด รวมทั้งสิ้น 364,304 คน (บุตรแรงงานต่างด้าว 226,485 คน บุตรแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
46,430 คน บุตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 24,646 คน บุตรผู้มีสัญชาติอื่น 113,173 คน)
35.
พระรำชบัญญัติ กำรทะเบียนรำษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบิดำ
มำรดำ หรือ เจ้ำบ้ำ นที่มีเ ด็ก เกิด จะต้อ งแจ้ง กำรเกิดภำยใน 15 วันนับ แต่วัน เกิด ทั้ งในกรณีเ กิด ในบ้ำ นและเกิด
นอกบ้ำน แต่กำรเกิดนอกบ้ำนอำจแจ้งภำยหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิดสำหรับกรณีจำเป็นไม่อำจ
แจ้งได้ตำมกำหนด และเพื่อประโยชน์ในกำรอำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน กำรแจ้ง กำรเกิดจะแจ้ง ในท้องที่
อื่นก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ กำรจดทะเบียนกำรเกิดจึงต้องกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่ำฝืนไม่แจ้งเกิดตำมที่
กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงมหำดไทยมีมำตรกำรผ่อนปรนในกำรลงโทษผู้กระทำผิดไว้ในระเบียบ
สำนักทะเบียนกลำงโดยให้นำยทะเบียนผู้มีอำนำจเปรียบเทียบปรับคำนึงถึงควำมหนักเบำของข้อหำ พฤติกำรณ์
แห่งกำรกระทำควำมผิด และฐำนควำมเป็นอยู่ของผู้กระทำผิด โดยกำหนดอัตรำค่ำปรับขั้นต่ำเป็นเงิน 20 บำท
และขั้น สูงเป็น เงิน 1,000 บำท (หนังสือ ที่ มท 0322/ว15 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2535) นอกจำกนี้ จำกกำรที่
กระทรวงมหำดไทยได้มีห นัง สือสั่ง กำรนำยทะเบีย น และกำรให้ควำมรู้แ ก่ปลัดอำเภอ พนักงำนปกครอง กำนัน
และผู้ใหญ่บ้ำนเกี่ยวกับบริกำรงำนทะเบียน และกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำระบบกำรจดทะเบียนกำรเกิด ส่งผล
ให้จานวนเด็ก ที่แ จ้ง เกิด เกิน กาหนดลดลงอย่า งต่อ เนื่อ ง (ในปี 2551 มีเ ด็ก ได้รับกำรจดทะเบีย นเกิด จำนวน
793,897 คน มีเ ด็ก ที่แ จ้ง เกิด เกิน กำหนด 8,220 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 1.04 / ในปี 2559 มีเ ด็ก ได้รับ กำรจด
ทะเบียนกำรเกิด จำนวน 669,388 คน มีเด็กที่แจ้งเกิดเกินกำหนด 2,620 คน คิดเป็นร้อยละ 0.39)
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
(ย่อ หน้า 46) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีดาเนิน มาตรการเพื่อ สร้า งหลัก ประกัน ว่า มีก าร
เคารพสิทธิความเป็น ส่วนตัวของเด็กทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในสื่อมวลชน คณะกรรมการเสนอแนะ ให้รัฐ
ภาคีต รากฎหมายเพื่อคุ้มครองมิใ ห้สื่อรายงานอัตลักษณ์ของเด็กทุกรูปแบบ และกาหนดให้มีกลไกตรวจสอบ
ติดตามที่มีประสิทธิผล เพื่อสร้า งหลักประกัน ว่า สื่อจะปฏิบัติตาม รวมทั้งการดาเนิน การให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อได้ตระหนักถึงสิทธิ เด็กและส่งเสริมให้เด็กมีส่วนในการตัดสินใจและการผลิตรายการเด็ก
36.
รัฐ ธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจัก รไทย พ.ศ.2560 มำตรำ 32 บัญญัติรับ รองสิท ธิใ นควำมเป็น ส่ว นตัว
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว กำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล หรือกำรนำข้อมูล
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ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำในทำงใด ๆ จะกระทำมิได้ ประกอบกับมำตรำ 60 บัญญัติควำมรับผิดชอบของรัฐ
ในกำรจัดให้มีคลื่นควำมถี่วิทยุกระจำยเสีย ง วิทยุโ ทรทัศน์ และโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชำติและ
ประชำชน รวมทั้งจัดให้มี องค์กรของรัฐในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อกำกับดูแล
37.
ประเทศไทยได้ออกกฎหมายคุ้มครองความเป็น ส่วนตัวของเด็ก ไว้ห ลำยฉบับซึ่งได้นำเสนอแล้ว ใน
รำยงำนฯ ฉบับ 3+4 ย่อหน้ำ 36 และรำยงำนคำตอบต่อรำยกำรคำถำมของรำยงำนฯ ฉบับที่ 3 +4 ย่อหน้ำ 13
โดยล่ำสุดมีกำรออกกฎหมำยใหม่เพื่ อปกป้องคุ้มครองเด็ก ที่ถูกละมิดควำมเป็นส่วนตัวสำมำรถใช้สิทธิทำงศำลและ
มีสิทธิที่จะได้รับกำรเยียวยำตำมกฎหมำย ได้แก่
- พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 56 กำหนดโทษสำหรับ
บุคคลที่โฆษนำหรือเผยแพร่ข้อมูลชื่อสกุล ภำพหรือเสียบ ประวัติ สถำนที่อยู่ สถำนที่ทำงำน หรือสถำนศึกษำของ
ผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหำยนั้น
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันทำงกำรแพทย์ พ.ศ. 2558
มำตรำ 28 ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำหรือไขข่ำวให้แพร่ห ลำยด้ว ยประกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์แทนว่ำมีห ญิงที่
ประสงค์จ ะเป็น ผู้รับ ตั้งครรภ์แทนผู้อื่น หรือมีบุคคลที่ป ระสงค์จ ะให้ห ญิง อื่นเป็น ผู้รับตั้งครรภ์แทน ไม่ว่ำจะได้
กระทำเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำหรือไม่ก็ตำม
- พระรำชบัญญัติป้องกัน และแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มำตรำ 5 บัญญัติให้ วัยรุ่นมี
สิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับ ข้อมูล ข่ำวสำรและควำมรู้ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ได้รับ
กำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และ
ได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่ อประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
38.

มีกำรออกมาตรการส่งเสริม และกากับสื่อมวลชนเพื่อการคุ้มครองเด็ก เช่น
- พระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารกระจายเสีย งและแพร่ภ าพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2551
กำหนดให้ร ำยกำรที่ เผยแพร่ผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรื อ สถำนีวิทยุขององค์กำรฯ ต้อ งมีเนื้อ หำและคุณค่ำ
เพื่อ กำรพัฒ นำเด็ก และเยำวชนในด้ำ นกำรศึก ษำและกำรเรีย นรู้ กำรกีฬ ำ/นัน ทนำกำร กำรส่ง เสริม สุข ภำพ
รวมทั้งกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒ นธรรม โดยภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ได้มี
กำรออกข้อ บัง คับ องค์ก ำรกระจำยเสีย งและแพร่ภ ำพสำธำรณะแห่ง ประเทศไทยว่ำ ด้ว ยจริย ธรรมของวิช ำชีพ
เกี่ย วกับ กำรผลิตและเผยแพร่ร ำยกำร พ.ศ. 2552 กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรผลิต กำรจัดหำและกำร
เผยแพร่ร ำยกำรต้อ งคำนึง ถึง กำรเคำรพศัก ดิ์ศ รีค วำมเป็น มนุษ ย์ ควำมเป็น ส่ว นตัว และกำรคุ้ม ครองสิท ธิส่ว น
บุค คล กำรคุ้ม ครองเด็ก และเยำวชนจำกรำยกำรที่แ สดงออกถึง ควำมรุน แรง กำรกระทำอัน ผิด กฎหมำยหรือ
ศีลธรรม อบำยมุข และภำษำอันหยำบคำย
- ข้อ บัง คับ และแนวปฏิบ ัต ิที ่สื่อ มวลชนได้ร ่ว มกัน กาหนดขึ้น เพื่อ ให้ค วามคุ้ม ครองเด็ก ตาม
อนุสัญ ญาว่า ด้ว ยสิท ธิเ ด็ก หลายฉบับ เช่น ข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยจริย ธรรมแห่ง วิช าชีพ หนัง สือ พิม พ์ พ.ศ. 2541
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กำหนดให้ก ำรเสนอข่ำ วหรือ ภำพข่ำ วต้องคำนึง มิให้ล่ว งละเมิด ศัก ดิ์ศ รีค วำมเป็นมนุษ ย์โ ดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง สิท ธิ
มนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกำส) แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แ ห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่า ว
และภาพข่า วผู้หญิงและเด็กถูกละเมิด ทางเพศ พ.ศ. 2549 (กาหนดห้ำมไม่เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ห ญิงและ
เด็ก ที่ถูกละเมิด และกำรนำเสนอเนื้อหำต้องกระทำด้วยควำมระมัดระวังทั้งในเรื่องกำรใช้ภำษำและกำรคำนึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน) แนวปฏิบัติการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ และศาสนา พ.ศ. 2550 (กาหนดให้นาเสนอ
ข่าวเพื่อให้เกิดความสันติสุขและความสมานฉัน ท์ร ะหว่า งคนโดยไม่จากัดเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือและ
ถิ่น กาเนิด ) และแนวปฏิบัติส ภาการหนัง สือ พิม พ์แ ห่ง ชาติ แ ละสภาวิช าชีพ ข่า ววิท ยุแ ละโทรทัศ น์ไ ทย เรื่อ ง
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 (กำหนดว่ำกำรรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร กำรนำเสนอ และ
กำรแสดงควำมคิดเห็น ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน พึงระวังกำรละเมิดสิทธิส่ว นบุคคล ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
สิทธิเด็กและสตรี ภำพอุจำด ลำมก อนำจำร)
- มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตำม พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภั ย
และสร้ำงสรรค์ พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนโดยเฉพำะเด็ก เยำวชนและครอบครัว มีทักษะใน
กำรรู้เท่ำทันสื่อ เฝ้ำระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้ำงสรรค์ และสำมำรถใช้สื่อในกำรพัฒนำตนเอง ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงกว้ ำงขวำง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
และส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสำธำรณประโยชน์ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีกำรผลิตและพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
39.
กลไกการตรวจสอบติ ด ตามสื่อ (ขอข้อ มูล เพิ่ม เติม เช่น มำตรกำร จำนวนเรื่อ งร้อ งเรีย น วิธีก ำร
ดำเนินงำน จำนวนสื่อที่กระทำผิด และถูกดำเนินคดี)
40.
มีกำรจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีใ นการเสนอข่า วเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้ สื่อมวลชนมี
ควำมตระหนักในกำรนำเสนอรำยงำนข่ำวที่เกี่ยวกับเด็ก และสนับสนุนให้องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชนได้มีกำรจัดทำ
แนวปฏิบัติที่ดี ของสื่อประเภทต่ำ ง ๆ ในกำรเสนอข่ำวเกี่ยวกับ เด็ก รวมทั้ง รณรงค์เสริมสร้ำ งควำมเข้ำใจกำรแก่
ภำคธุรกิจ และผู้ผลิตเกี่ยวกับจรรยำบรรณเพื่อกำรคุ้มครองเด็ก ภำคประชำสังคมในประเทศไทยหลำยองค์กรไ ด้
รณรงค์กำรเคำรพควำมเป็นอยู่ส่วนตัว และอัตลักษณ์ของเด็กอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เครือข่ำยสิทธิเด็กประเทศไทย
ได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในลักษณะแนวปฏิบัติที่ดีครอบคลุมกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของสื่อมวลชนที่อำจ
ละเมิดควำมเป็นอยู่ส่วนตัวและอัตลักษณ์ของเด็ก
41.
ล่ำสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบระบบและกลไกกำรปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนในสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ คือ 1) กำรพัฒนำกลไกและเครือข่ำยที่เป็นเอกภำพและมีสิทธิภำพ
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2) กำรจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยำเด็กและเยำวชน 3) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรวิจัย 4) กำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพเด็ก เยำวชน และบุคคลแวดล้อม 5) กำรสร้ำงควำมตระหนักสำธำรณะ
ยุทธศำสตร์ฉบับนี้เน้นย้ำกำรพัฒนำกลไกทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย และแนวปฏิบัติอย่ำง
จริ งจั งเพื่อปกป้ องคุ้มครองเด็กและเยำวชนจำกกำรใช้สื่ อออนไลน์ กำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรลงโทษ
ผู้ประกอบกำรที่ผลิตหรือให้บริกำรสื่อออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมำะสมแก่เด็กและเยำวชน มำตรกำรเพื่อส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกำรและผู้ให้ บริกำรอินเทอร์เน็ต ให้มีควำมรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก รวมทั้ง
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่สื่อมวลชนในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก กำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์สำหรับเด็ก ทั้งนี้ เพื่อให้กำร
เกิดกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีศูนย์ประสำนงำนขับเคลื่อ นกำรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยำวชนในกำรใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
โครงสร้ำงกำรดำเนินงำน
42.
เด็ก มีส่ว นร่ว มในกระบวนกำรตัด สิน ใจและมีโ อกำสผลิต สื่อ เกี่ย วกับ เด็ก โดยสำมำรถขอรับ กำร
สนับ สนุน จำกกองทุน พั ฒ นำสื่อ ปลอดภัย และสร้ำ งสรรค์ ไ ด้ (ขอข้อ มูล เพิ่ม เติม เช่น โครงกำรที่ไ ด้รับ สนับ สนุน
งบประมำณ) นอกจำกนั้น มีกำรจัดทำโครงกำรอบรมให้เด็กเป็นผู้สื่อข่ำว และมีกำรนำรำยงำนข่ำวที่จัดทำโดย
เด็กเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุโ ทรทัศน์ข องรัฐ เช่นรำยงำนข่ำวพลเรือนของ TPBS โครงกำรวิทยุ เ ด็ก (DJ Teen)
อบรมให้ส ภำเด็ก และเยำวชนเป็น นัก จัด รำยกำรวิท ยุเ พื่อ ถ่ำ ยทอดควำมรู้แ ละประชำสัม พัน ธ์พูด คุ ย เกี่ย วกับ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์สำหรับเด็กและเยำวชน แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรดำรงชีวิต ฯลฯ)
43.
มีกำรจัดตั้งศูนย์ข่ำวเด็กและเยำวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในโรงเรียนเป็นผู้สื่อข่ำวรุ่นเยำว์
และผลิตรำยกำรสร้ำงสรรค์เผยแพร่ในช่องทำงต่ำง ๆ ปัจจุบันมีโรงเรียนทั่วประเทศเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน .....
โรงเรียน ดำเนินกิจกรรม .................................................................................. รวมทั้งมี กำรจัดตั้งศูนย์ข่ำวเด็ก
และเยำวชนในประเทศอำเซีย นเพื่อเป็น เครือข่ำยเด็กและเยำวชน และมีเครือข่ำยโรงเรียนและมหำวิทยำลัยใน
ประเทศสมำชิกอำเซียนเข้ำร่วมแล้ว จำนวน ...... แห่ง (ข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ข่ำวเด็กและเยำวชน)
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บทที่ 5
ความรุนแรงต่อเด็ก
(ข้อ 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (ก), และ 39)
ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการลงโทษเฆี่ยนตี
(ย่อ หน้า 48) คณะกรรมการเน้น ย้าสรุปข้อ สัง เกต (CRC/C/THA/CO/2 วรรค 40 40 และ 41) และ
กระตุ้นให้รัฐภาคีนาคาแนะนาทั่วไป ฉบับที่ 13 (2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับ ความปลอดภัยจากการใช้
ความรุน แรงในรูปแบบทั้ง ปวง (General Comment No. 13 (2011) on the right of the child to
freedom from all forms of violence) และคาแนะนาทั่ว ไป ฉบับที่ 8 (2549) เกี่ย วกับสิท ธิเ ด็กที่จะได้รับ
ความคุ้ม ครองจากการลงโทษต่อ ร่า งกายและรูป แบบการลงโทษที ่ โ หดร้า ยหรือ ย่ ายีศ ัก ดิ์ศ รีอื ่น ๆ (General
Comment No. 8 (2006) on the right of the child to protection from corporal punishment
and other cruel or degrading forms of punishment) มาพิจารณาในการกาหนดรับนโยบายเพื่อต่อสู้กับ
ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบคณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) กาหนดเป็นกฎหมายห้ามการลงโทษต่อร่างกายเด็กในบ้านและสถานดูแลเด็กทางเลือกโดยชัดแจ้ง ทั้ง นี้
รวมถึงการลงโทษเพื่อ การสร้างวินัย
(ข) จัดให้มีโครงการศึกษาสาหรับสาธารณชน และส่งเสริมความตระหนักและการระดมสรรพกาลัง
ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลเสียของการลงโทษทางร่างกายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและส่งเสริม การเลี้ยงดูโดย
ไม่ใช้ความรุนแรงและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
(ค) จัดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบเป็น เรื่อ งเร่ง ด่ว น และให้มีการ
ดาเนินการตามข้อ เสนอแนะของการศึกษาของสหประชาชาติ (A/61/299)
(ง) ให้ข ้อ มูล เกี ่ย วกับ การดาเนิน การโดยรัฐ ภาคีต ามข้อ เสนอแนะข้า งต้น ในรายงานฉบับ ต่อ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติที่ เน้นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ เด็กเป็น การ
เฉพาะคือ
(1) พัฒนายุทธศาสตร์ ระดับชาติเ พื่อ ป้อ งกัน และรับมือ แก้ไ ขความรุน แรงต่อ เด็กและการปฏิบัติ
โดยมิชอบ (ill - treatment) ต่อเด็กทุกรูปแบบโดยคานึงถึงมิติหญิงชายด้วย
(2) ริเริ่มให้มีกฎหมายห้ามการกระทาความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบในทุกสภาพบริบทอย่างแจ้งชัด
(3) การเสริมสร้างระบบการเก็บข้ อมูล การวิเ คราะห์แ ละการเผยแพร่ข้อ มูล และวาระการวิจัย
เกี่ยวกับความรุนแรงและการปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็ก

44.
แม้ว่ำ ประเทศไทยไม่มีก ฎหมำยบัญ ญัติห้ำ มผู้ป กครองที่ดูแ ลเด็ก ในบ้ำ นลงโทษทำงกำยต่อ เด็ก ไว้
อย่ำงชัดเจน โดยกฎหมำยให้อำนำจผู้ใช้อำนำจปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในบ้ำ นและในสถำบันทำงเลือกลงโทษทำง
วินัย สั่งสอนเด็กตำมสมควรได้ พิจำรณำประกอบกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระรำชบัญญัติ
คุ้ม ครองผู้ถูก กระทำด้ว ยควำมรุน แรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ที่ไ ด้กำหนดให้ก ำรกระทำที่มุ่ง ให้เ กิด อัน ตรำย
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อัน ตรำยแก่ จิตใจหรือสุขภำพของบุคคลในครอบครัวเป็นควำมผิดอำญำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่ง กฎหมำยที่มีอยู่ส ำมำรถนำมำปรับใช้ให้ส อดคล้องกับ อนุสัญญำได้โ ดยกำรสร้ำงควำม
เข้ำ ใจและกำหนดแนวปฏิบ ัติต่อ ผู ้ใ ช้อำนำจปกครองเด็ก ในกรณีที่เ ด็ก ถูก ลงโทษเกิน สมควรหรือ อำจได้รับ
อัน ตรำยจำกกำรลงโทษภำยในครอบครัว ผู้กระทำจะมีควำมผิด กฎหมำยให้อำนำจเจ้ำหน้ำ ที่แ ยกเด็กออกจำก
ครอบครัว ได้ เพื่อให้มีควำมชัดเจนในเรื่องนี้ โดยไทยอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิช ย์
และพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เรื่องอำนำจกำรปกครองเด็กเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกกระทำควำมรุนแรง รวมถึงกำรห้ำมลงโทษทำงกำยในครอบครัว โดยให้ส อดคล้อง
กับ อนุสัญญำว่ำด้ว ยสิทธิเด็ก นอกจำกนั้น ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ได้เสนอให้มีบทบัญญัติห้ำมกำรลงโทษทำงกำยต่อเด็กไว้อย่ำงชัดเจน
45.
ประเทศไทยได้นำคำแนะนะทั่ว ไป คำแนะนำทั่ว ไป ฉบับ ที่ 13 (ปี 2554) เกี่ย วกับสิท ธิข องเด็ก ที่จ ะ
ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง และคำแนะนำทั่วไป ฉบับที่ 8 (ปี 2549) เกี่ยวกับสิทธิ
เด็ก ที่จะได้รับควำมคุ้ม ครองจำกกำรลงโทษต่อ ร่ำ งกำยและรูปแบบกำรลงโทษที่โ หดร้ำ ยหรือ ย่ำยีศัก ดิ์ศ รีอื่น ๆ มำ
เป็นกรอบแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก ดังนี้
1) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งนำหลักกำรของคำแนะนำทั่วไป ฉบับที่ 13 และคำแนะนำทั่วไป ฉบับที่ 8 และ
แผนปฏิบัติกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชน เป็นกรอบในกำรพัฒนำ
ประกอบด้ว ย ...... โดยได้มีกำรจั ดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ และแผนปฏิบัติกำรระดับจังหวัด เพื่อใช้ในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน และอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมกำรดำเนินงำนระยะครึ่งแผน (ข้อมูลเพิ่มเติม พม.)
2) จัด ทำแนวแนะการดูแ ลเด็ก และพัฒ นาเด็ก โดยไม่ใ ช้ค วามรุน แรงในทุก สภำพแวดล้อ ม 7
ประเภท คือ บ้ำ น โรงเรีย น/สถำนศึก ษำ ชุม ชน สถำนที่ทำงำน สถำนสงเครำะห์ สถำนดูแ ลและพัฒ นำเด็ก
ปฐมวัย สถำนดูแลเด็กในกระบวนกำรยุติธรรม และควำมรุนแรงระหว่ำงเด็กกับเด็ก
3) มีการสร้างความตระหนักให้กับสังคมในกำรป้องกันควำมรุนแรงต่อเด็กและผลด้ำนลบในกำรลงโทษ
ทำงกำยได้มีกำรดำเนินกำรประกำร เช่น
- มีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เป็นประจำทุกปี
- ปี 2558 กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ร่ว มกับองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่ ง
สหประชำชำติ ดำเนิน โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เป็นการเฉพาะ มุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจน
ประชำชนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลกระทบของควำมรุนแรงที่มีต่อเด็ก ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และหยุดใช้
ควำมรุนแรงต่อเด็กในทุกกรณี โดยส่งเสริมแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่ำงเข้ำใจ หยุดใช้ควำมรุนแรง” พร้อมแนะนำวิธีเลี้ยงดู
เด็กแบบถูกวิธีด้วยกำรเสริมสร้ำงวินัยเชิงบวก ได้แก่ Confidence=ให้ควำมมั่นใจ Understanding=ให้ควำมเข้ำใจ
Trust=ให้ควำมไว้ใจ และ Empathy=ให้ควำมเห็นใจ โดยมีภำพยนตร์สั้นออกเผยแพร่ทำงโทรทัศน์และสื่อต่ำง ๆ เพื่อ
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แสดงให้เห็นผลกระทบด้ำนจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งผู้ใหญ่อำจคำดไม่ถึง นอกจำกนี้ จะมีกำรรณรงค์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ทั้ง
เว็บไซต์ www.endviolencethailand.org และทำงโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแทก #ENDviolence ตลอดจนจัดทำ
โปสเตอร์ แผ่นพับ และจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ควำมรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ
- ปี 2560 องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิสำยเด็ก 1387 มูลนิธิรักษ์เด็ก และกลุ่มละครชุมชนกั๊ฟไฟ
เปิดตัวโครงการรณรงค์ “ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก” ผลักดันให้เกิดกำรปฏิรูปกฎหมำย และปรับเปลี่ยนทัศนคติในสังคมไทย
เรื่องกำรลงโทษเด็กให้เกิดขึ้นอย่ำงจริงจังในประเทศไทย
4) พัฒ นำนโยบายการคุ้มครองเด็ก ในองค์กรในสังกัด กระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงยุติธรรม โดยนำแนวนโยบำยกำรคุ้มครองเด็กขององค์กำรทุนเพื่อ
เด็ก แห่ง สหประชำชำติ เป็น กรอบในกำรพัฒ นำแนวปฏิบ ัต ิที่ส อดล้อ งกับ บริบ ทขององค์ก ร ปัจ จุบัน มีก ำร
ดำเนิน งำนในโรงเรีย นในสัง กัดกระทรวงศึกษำธิก ำร .... แห่ง สถำนรองรับเด็กของกระทรวงกำรพัฒ น ำสังคมฯ
25 แห่ง สถำนรองรับเด็กในสังกัดกระทรวงยุติธรรม .... แห่ง (ข้อมูลเพิ่มเติม พม. ศธ. ยธ.)
5) พัฒนำหลักสูตรและชุดองค์ค วามรู้การเลี้ยงดูเ ด็กโดยไม่ใ ช้ค วามรุน แรงให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กสำหรบพ่อแก่ผู้ป กครอง ครู ผู้ทำงำนด้ำนเด็ก ในชุมชน ผู้ดูแ ลเด็กสถำนสงเครำะห์และสถำนดูแ ล
และพัฒนำเด็กปฐมวัย
6) มีช่องทางการเข้าถึงและรับบริการระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องกำรกำรช่วยเหลือ
แทรกแซง และกำรคุ้มครองไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ ผ่ำนกำรรำยงำนและกำรรับแจ้งเหตุ ดังนี้
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นศูนย์รับแจ้งและให้คำปรึกษำซึ่งดำเนินกำรโดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยมีช่องทำงกำรรับแจ้งเหตุผ่ำนทำงโทรศัพท์สำยด่วน 1300 และช่องทำงกำรแจ้งเหตุทำง
เว็บไซต์ที่สำมำรถส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในระยะฉุกเฉินไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทั่วประเทศ รวมถึงบ้ำนพัก
เด็กและครอบครัวใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร
- ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center) ในโรงพยำบำล โดยกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 794 แห่ง ซึ่ง
เริ่มต้นจำกงำนคัดกรองและให้ควำมช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ประสบปัญหำควำมรุนแรง ขยำยไปสู่งำนกำรให้ ควำม
คุ้มครองเด็กในลักษะอื่น ๆ มำกเพิ่มขั้น และขยำยงำนจำกกำรให้บริกำรในโรงพยำบำลรัฐประจำจังหวัดไปสู่โรงพยำบำล
สร้ำงเสริมสุขภำพในระดับตำบลเพื่อขยำยควำมครอบคลุมในกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น
7) มีก ำรดำเนิน โครงการคุ้ม ครองเด็ก ในระดับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น โดยกระทรวงกำร
พัฒ นำสังคมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ นำร่องใน 10 จังหวัด และกระทรวงสำธำรณสุข นำร่องใน 18 จังหวัด
โดยนำแบบคัด กรองกำรเลี้ย งดูต ำมมำตรฐำนขั้น ต่ำ เป็น เครื่อ งมือ กำรคัด กรองเด็ก ที่ใ นภำวะเสี่ย ง ถูก ละเมิด
ละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน์ และควำมรุนแรง รวมทั้ง กำรให้ค วำมรู้แก่เ จ้ำหน้ ำที่ข องท้องถิ่นต่อบทบำทและ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย รวมทั้งกระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำเด็ก กระบวนกำรคุ้มครอง กระบวนกำรจัดสวัสดิกำรและ
ประสำนส่ง ต่อ เพื่อ ให้เ ด็ก ได้รับ กำรบริก ำรช่ว ยเหลือ ได้อ ย่ำ งถูก ต้อ งทัน กำรณ์ ผลสำเร็จ ของโครงกำร พบว่ำ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรคัดกรองเด็ กตำมแบบคัดกรองกำรเลี้ยงดูเด็กตำมมำตรฐำนขั้นต่ำ และจัดทำ
แผนกำรดูแ ลช่ว ยเหลือเด็ก เป็น รำยกรณี มีกำรประสำนส่ง ต่อ มำยัง โรงพยำบำลและบ้ำนพัก เด็ก และครอบครัว
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เด็กได้รับกำรช่วยเหลือและรับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง ทันกำรณ์ นอกจำกนี้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น ยัง ใช้ป ระโยชน์ข ้อ มูล จำกกำรคัด กรองมำจัด ท ำเป็น แผนงำน/โครงกำรเชิง ป้อ งกัน ที ่ส อดคล้อ งกับ
สถำนกำรณ์และบริบทของพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงสำธำรณสุข กำหนดร่วมกันขยำยผลระบบกำรคุ้มครองเด็กดังกล่ำวให้ครอบคลุมทุก จังหวัด
8) ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาท รัฐ บำลกำหนดเป็น
นโยบำยให้กระทรวงศึกษำธิ ก ำรแก้ไ ขปัญ หำเร่ง ด่ว น โดยกรมอำชีว ศึก ษำได้ อ อกมำตรกำร 16 ด้ำน เพื่อ แก้ไ ข
ปัญหำดังกล่ำว เน้น ใช้มำตรกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกัน มีกำรตั้งศูนย์ ไกลเกลี่ยในโรงเรียน พัฒ นำระบบที่
ปรึก ษำนัก เรีย น บำงสถำบัน กำรศึก ษำแก้ไ ขปัญ หำโดยกำรใช้ก ลุ่ม สัม พัน ธ์ และกำรหัน เหเด็ก ให้มีใ จมีจิต ใจ
สำธำรณะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
46.
หน่วยงำนของรัฐหลำยหน่ว ยงำนได้จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อเด็กและควำมรุ นแรง
ในครอบครัวตำมภำรกิจของหน่วยงำน แต่ยังไม่มีกำรบูรณำกำรระบบข้อมูล เหล่ำนั้นให้เป็นเอกภำพ และยังไม่มี
หน่ว ยงำนที่เ ป็น หน่ว ยประสำนงำนกลำงสำหรับ กำรจัด เก็บ อย่ำ งเป็น ระบบเพื่อ นำข้อ มูล เหล่ำ นี้ม ำใช้ใ นกำร
กำหนดแผนและนโยบำย หน่วยงำนที่ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล เช่น
- ศูนย์ข้อมูลควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรีและควำมรุนแรงในครอบครัว ของกระทรวงกำรพัฒ นำสังคม
และควำมมั่น คงของมนุษย์ (เว็บ ไซต์ www.violence.in.th) จัดเก็บข้อมูล ควำมรุนแรงทั้งเด็กเป็นผู้กระทำและ
ผู้ถูกกระทำจำกกำรรำยงำนของจังหวัด (ข้อมูลเพิ่มเติม สค.)
- ศูน ย์พึ่ง ได้ กระทรวงสำธำรณสุข เก็บ ข้อมูล เด็ก ถูก กระทำควำมรุน แรงที่ม ำรับ บริกำรในสถำบัน
สุข ภำพเด็ก โดยรวบรวมข้อ มูล จำนวนเด็ก และสตรีที่ถูก กระทำควำมรุน แรง จำแนกตำมเพศ อำยุ สัญ ชำติ
ประเภทของควำมรุนแรง (ข้อมูลเพิ่มเติม สธ.)
- นอกจำกนี้ ยังมี กระทรวงศึกษำธิกำรจัดเก็บข้อมูลเด็กถูกกระทำควำมรุนแรงในโรงเรียน กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชน กระทรงยุติธรรม จัดเก็บข้อมูล เด็กและเยำวชนที่กระทำควำมผิด และกรมกิจกำร
เด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จัดเก็บข้อมูล เด็ก ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรง
ที่เข้ำรับบริกำรของบ้ำนพักเด็กและครอบครั ว
อย่ำงไรก็ดีในปี พ.ศ. 2553 ได้มีกำรริเริ่มประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้มี
เอกภำพ โดยกระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธ รรม
กระทรวงศึก ษำธิก ำร กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนัก งำนอัย กำรสูง สุด ส ำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติ ส ำนัก งำน
หลัก ประกัน สุข ภำพแห่ง ชำติ และศำล จัด ทำบัน ทึก ข้อ ตกลงควำมรวมมือ ในกำรจัด เก็บและแลกเปลี่ย นข้อ มูล
เกี่ย วกับ ควำมรุน แรงในครอบครัว (ข้อ มูล เพิ่ม เติม สค.) ในส่ว นของคณะกรรมกำรสิทธิม นุษ ยชนแห่งชำติ อยู่
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ระหว่ำงกำรพิจำรณำศึกษำควำมเป็น ไปได้ในกำรจัดทำฐำนข้อมูล คำร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิเด็ก
นอกจำกนั้นได้ริเริ่มจัดทำตัวชี้วัดกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำสิทธิ เด็กที่ไทยเป็นภำคี ซึ่งในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะ
ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมีกำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลมำกขึ้น
47.
ประเทศไทยจัด ทำร่า งยุท ธศาสตร์ก ารคุ้ม ครองเด็ก พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ง เป็น ยุท ธศำสตร์
กำรคุ้ม ครองเด็ก แบบองค์ร วมฉบับ แรกที่นำระบบคุ้ม ครองเด็ก ตำมมำตรฐำนของสหประชำชำติม ำพัฒ นำให้
สอดคล้องกับ กรอบกฎหมำย บริบ ทและสถำนกำรณ์ด้ำนเด็กของประเทศไทย มุ่งเน้นกำรส่งเสริม สภำพแวดล้อม
ที่ปกป้องคุ้มครองเด็ก (Protective Environment Framework) ด้วยกำรป้องกันและทำงำนเชิงรุก รวมทั้ง กำรช่ว ยเหลือ
ฟื ้น ฟูโ ดยยึด หลัก กำรว่ำ เด็ก ทุก คนในทุก สถำนกำรณ์ม ีส ิท ธิเ ข้ำ ถึง และได้ร ับ กำรคุ ้ม ครองที ่เ หมำะสม
ประกอบด้ว ย 6 ยุท ธศำสตร์ คือ 1) กำรเสริมพลังบุค คลในสังคมแวดล้อมเด็ก ให้มีควำมสำมำรถในกำรปกป้อ ง
คุ้ม ครองเด็ก 2) กำรเพิ่ม ขีด ควำมสำมำรถของผู้ป ระกอบวิช ำชีพ และบูร ณำกำรกำรทำงำนร่ว มกัน ของทีม สห
วิช ำชีพเพื่อกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก 3) กำรระดมสรรพกำลังและส่งเสริม กำรมีส่ว นร่ว มของเครือข่ำยจิตอำสำ
ภำคสังคมในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก 4) กำรยกระดับ มำตรฐำนและขีดควำมสำมำรถกำรจัดบริกำรที่ส อดคล้อง
ต่อสภำพปัญหำและควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ และครบวงจร 5) กำรพัฒ นำระบบและกลไกกำรบริห ำร
จัดกำรเพื่อ สนับ สนุน กำรดำเนิน งำน กำรกำกับติดตำม และประเมินผล กำรถ่ำยทอดและจัดกำรองค์ควำมรู้ 6)
กำรสร้ำงควำมร่ว มมือและกลไกประสำนงำนระหว่ำงประเทศในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรนำเสนอคณะรัฐมนตรี
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บทที่ 6
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการดู แลรูปแบบอื่น
(ข้อ 5, 9–11, 18 (1–2), 20, 21, 25, และ 27(4))
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
(ย่อ หน้า 50) คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐ ภาคีค งความพยายามปฏิรูป กฎหมายเกี่ย วกับ ความ
รับผิดชอบของบิดามารดา และพัฒนามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวล่มสลาย และเสริมสร้างครอบครัวให้
แข็งแกร่ง คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคีท บทวนการสนับสนุน สิ่ง อานวยความสะดวก (support facilities)
ให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแ ล และดาเนิน มาตรการที่เ หมาะสมเพื่อ เสริม สร้างสิ่ง อานวยสะดวกดัง กล่าวตามข้อ บท
18 และ 27 ของอนุสัญ ญา คณะกรรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคีพิจ ารณาให้สัต ยาบัน ต่อ อนุสัญ ญากรุง เฮกที่
เกี่ย วข้อ ง กล่า วคือ อนุสัญ ญาฉบับ ที่ 34 ว่า ด้ว ยอานาจศาล กฎหมายที่บัง คับ ใช้ การยอ มรับ การบัง คับ ใช้
กฎหมาย และความร่ว มมือ เกี่ย วกับความรับ ผิด ชอบของบิดามารดา และมาตรการเพื่อ การคุ้ม ครองเด็ก ( 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)

48.
จำกสภำพปัญ หำควำมสัม พัน ธ์ใ นครอบครัว ลดน้อ ยลงอัน เกิด จำกกำรโยกย้ำ ยถิ ่น ฐำน
ภำยในประเทศ ซึ่งอำจส่ง ผลต่อกำรที่เ ด็กถูกทอดทิ้ง ไว้กับ ปู่ย่ำ ตำยำยนั้น นอกเหนือ จำก บทบัญญัติมาตรา 23
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ปกครองอุปกำระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒ นำ
เด็ก ที่อยู่ ใ นควำมปกครองดูแ ลของตนไม่ต่ำกว่ำ มำตรฐำนขั้นต่ำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครอง
สวัสดิภำพเด็กที่ อยู่ ในควำมปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภำวะอันน่ำเกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ และ
ปัจจุบันได้กำลังดำเนินปฏิรูปกฎหมำยกฎหมำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของบิดำมำรดำ โดยร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ... บัญญัติหน้ำที่ของผู้ปกครองในกำรดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กมิให้ตกอยู่ในภำวะที่น่ำจะเกิด
อันตรำยต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งต้องให้เด็กมีพฤติกรรมที่สำมำรถแสดงบทบำทหน้ำที่ของตนได้อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนั ้น เพื่อ ป้อ งกัน กำรล่ม สลำยของครอบครัว ไทยดำเนิน มำตรกำรหลำยประกำรเพื่อ
เสริม สร้ำ งควำมเข้ม แข็ง ของครอบครัว โดยไทยโดยมหำวิท ยำลัย มหิด ลและองค์ก ำรยูนิเ ซฟได้ร่ว มดำเนิน กำร
ศึกษำวิจัย 2 เรื่อง คือ
1) กำรศึก ษำวิจั ย ถึง สถำนกำรณ์ ผลกระทบ และแนวทำงส่งเสริมสวัส ดิภ ำพคุ้มครองและพัฒ นำ
ศัก ยภำพเด็กปฐมวัย ที่ไม่ได้อยู่กับ พ่อ แม่ด้ว ยนวัตกรรมเสริมสร้ำ งควำมรัก ควำมผูก พัน ในครอบครัว เพื่อสังคมที่
ปลอดภัย
2) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรศึกษำนโยบำย/มำตรกำรสำหรับครอบครัว ผู้สูงอำยุที่ประสบ
สภำวะยำกลำบำก : ครอบครัว ผู้สูง อำยุดูแ ลเด็ก ตำมลำพัง และครอบครัว ผู้สูง อำยุต ำมลำพัง : ครอบครัว แหว่ง
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กลำง และกำรประเมิน ควำมเข้ม แข็ง ของครอบครัว เพื่อ เป็น ฐำนข้อ มูล ในกำรดำเนิน มำตรเพื่อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้
ครอบครัวล่มสลำยและสร้ำงให้ครอบครัวแข็งแกร่ง
49.
ประเทศไทยมี การจัดบริการและสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเพื่อสนับสนุน
กำรเลี้ยงดูเด็ก ดังนี้
1) มีโครงกำรโรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพื่อให้สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูเด็ก
ตำมมำตรฐำน และกำรเข้ำถึงระบบกำรบริกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงดูเด็กของภำครัฐ อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ รวมทั้ง
กำรจัด สรรงบประมำณเงิน สงเครำะห์ค รอบครัว ยำกจน และเงิน สงเครำะห์ก ำรเลี้ย งดูบุต รสำหรับ ครอบครัว
ยำกจน
2) จัด ตั้ง สถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย เพื่อ สนับ สนุน กำรเลี้ย งดูเ ด็ก ทั่ว ประเทศ รวม 47,298 แห่ง
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
3) จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครับในระดับชุมชนทั่วประเทศ รวม ...... แห่ง ทำหน้ำที่ ประสำนควำม
ร่ว มมือ ในกำรพัฒ นำสถำบัน ครอบครัว ในลัก ษณะบูร ณำกำร จำกทุก ภำคส่ว นโดย มีศูน ย์ร วมในกำรพัฒ นำ
ครอบครัวที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยชุมชน เพื่อชุมชน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว
4) เงินอุดหนุน ในกำรเลี้ย งดูเด็กในครอบครัว ยำกจน เช่น เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เงิน อุด หนุน เด็ก ในครอบครอบครัว ยำกจน เงิน อุด หนุนกำรศึก ษำสำหรับ เด็ก นัก เรีย นยำกจน เงิน อุด หนุน กรณี
คลอดบุตรและเงินสงเครำะห์บุตรรำยเดือนของกองทุนประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในกำรดูแลรักษำ และ
ตรวจสุขภำพครอบคลุมถึงประชำกรเด็กทุกคนของกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ประเทศไทยได้ก ำรออกกฎหมำยเกี่ย วกับควำมร่ว มมือระหว่ำ งประเทศเกี่ย วกับ กำรละเมิด สิท ธิ
ควบคุม ดูแ ลเด็ก คือ พระราชบัญ ญัต ิค วามร่ว มมือ ระหว่า งประเทศในทางแพ่ง เกี ่ย วกับ การละเ มิด สิท ธิ
ควบคุมดูแ ลเด็ก พ.ศ. 2555 และระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่า ด้วยการให้ค วามช่วยเหลือและการขอ
ความช่ว ยเหลือ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ระหว่า งประเทศในทางแพ่ง เกี่ย วกับ การละเมิด สิท ธิ
ควบคุมดูแ ลเด็ก พ.ศ. 2556 และปัจ จุบันกำลังดำเนินกำรยกร่า งกฎหมายเกี่ยวกับความรับ ผิดชอบของบิด า
มารดาในการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย
ประเทศไทยกำลังพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่ว มเป็นภำคีของอนุสัญญำกรุงเฮก ฉบับที่ 34 ว่ำด้ว ย
อำนำจศำล กฎหมำยที่ใ ช้บังคับ กำรยอมรับ กำรบัง คับใช้ก ฎหมำย และควำมร่ว มมือ เกี่ย วกับควำมรับ ผิด ชอบ
ของบิดำมำรดำและมำตรกำรเพื่อกำรคุ้มครองเด็ก (ข้อมูลเพิ่มเติม ........)
การเลี้ยงดูทางเลือก
(ย่อหน้า 52) คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อนว่ารัฐภาคี
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(ก) ดาเนิน การศึก ษาแบบครอบคลุม เพื่อประเมิน สถานการณ์เ ด็ก ที่อ ยู่ใ นสถาบัน รวมถึง สภาพ
ความเป็นอยู่ แผนการดูแล และบริการที่จัดให้
(ข) กาหนดมาตรฐานชัด เจนสาหรับ สถาบัน และระบบครอบครัว อุป ถัม ภ์ที่มีอ ยู่ซึ่ง รวมถึง กฎ
เพื ่อ ให้เ ด็ก และผู ้ป กครองมีส ่ว นร่ว มในกระบวนการตัด สิน ใจตามข้อ บท 9 ของอนุส ัญ ญานี้ และสร้า ง
หลัก ประกัน ว่า มีก ารทบทวนการให้เ ด็ก ไปอยู ่เ ป็น ระยะ ตามความในข้อ บท 25 ของอนุส ัญ ญานี้
คณะกรรมการกระตุ ้น ให้ร ัฐ ภาคีจ ัด ทายุท ธศาสตร์ร ะดับ ชาติว่า ด้ว ยครอบครัว ทดแทนชั่ว คราว และน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก
(ค) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามสถาบัน ที่ใ ห้การดูแ ลทางเลือกทุกแห่งอย่า งใกล้ชิด ซึ่ง
รวมทั้ง กลไกตรวจสอบติด ตามการร้อ งเรีย นอิส ระ และองค์ก ร พัฒ นา โดยมุ่ง สร้า งหลัก ประกัน ว่า มีก าร
คุ้มครองสิทธิเด็ก และให้เด็กสามารถใช้กลไกเหล่านี้โดยสะดวก
(ง) ดาเนินมาตรการที่จาเป็น ทั้งปวงเพื่อให้เ ด็กในสถาบัน เหล่า นี้สามารถกลับคืน สู่ค รอบครัวใน
ทุกวาระที่เป็นไปได้ และใช้วิธีให้เด็กไปอยู่ในสถาบันต่าง ๆ เป็นทางเลือกสุดท้ าย และ
(จ) ดาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้า งความเข้มแข็งของครอบครัวการสร้า งเสริมครอบครัว
และการรักษาสถาบันครอบครัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องไปอยู่สถาบันกันเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีนาแนวทางปฏิบัติว่า ด้ว ยการดูแ ลเด็ก แบบทางเลือ ก ( the
Guidelines for the Alternative Care of Children) มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งแนบท้ายข้อ
มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 64/42 (the Alternative Care of Children annexed to the United
Nations General Assembly resolution 64/142) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ย่อหน้า 52)
50.
เพื่อประสิทธิภำพในกำรดูแลเด็กในเชิงสถำบัน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ ในปี 2557 มีการศึกษาทบทวนด้านการเลี้ยงดูทดแทน นโยบาย
สู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ โดยนำแนวทำงปฏิบัติว่ำด้ว ยกำรดูแลเด็กแบบ
ทำงเลือก (the Guidelines for the Alternative Care of Children) มำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัย
เปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเครำะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กถูกส่งเข้ำระบบกำรเลี้ยงดูทดแทน ปัจจัยที่
ส่งผลให้กำรเลี้ยงดู ทดแทนประสบควำมสำเร็จ รวมถึงประเด็นท้ำท้ำยต่ำง ๆ ที่เกิดต่อเด็กติดเชื้อเอชไอวี รวมถึง
มำตรกำรที่ใช้อยู่ ตลอดจนทบทวนนโยบำย รูปแบบ กลไก และมำตรฐำนกำรเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก เพื่อให้
ระบบกำรเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทยมีคุณภำพและสิทธิสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสำคัญ
กำรศึก ษำครั้ง นี้พ บว่ำ กำรจัด สรรทรัพ ยำกรส่ว นใหญ่สำหรับ กำรเลี้ย งดูท ดแทนถูก ใช้สำหรบัส ถำน
สงเครำะห์ และมักจะเป็นกำรดูแลเด็กในระยะยำว ในขณะที่ทรัพยำกรสำหรับกำรดูแลทดแทนในรูปแบบครอบครัว
มีจำกัด สถำนสงเครำะห์ทั้งในส่ว นของภำครัฐ และภำคเอกชนในประเทศไทยเป็น ในลักษณะแยกส่ว นกัน ทำให้
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เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนิน งำนและไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และขำดกำรติดตำมเด็กอย่ำงต่อเนื่องทำให้
เด็กมีโ อกำสเสี่ย งที่จ ะอยู่ใ นภำวะเสี่ย งต่ออันตรำย กำรป้องกัน กำรแยกเด็กจำกครอบครัว และกำรเข้ำ ไปอยู่ใ น
สถำนรองรับ จำเป็น ต้อ งจัดกำรให้ห น่ว ยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนดำเนิน งำนประกันและเสริม กัน อย่ำงเป็น
ระบบ รวมถึง กำรจัด กำรกับ อุป สรรคด้ำ นวัฒ นธรรมและบรรทัด ฐำนของสัง คมที่ส่ง เสริม กำรดูแ ลเด็ก ในสถำน
รองรับมำกกว่ำกำรให้เด็กได้รับ กำรดูแลในครอบครัว หรือครอบครัว ทดแทน มีตัว อย่ำงอย่ำงปฏิบัติที่ดี ในภำครัฐ
และภำคเอกชน เช่น เครือข่ำยกำรสนับสนุนพ่อแม่ที่อยู่รับเชื้อเอชไอวีโ ดยมูล นิธิธิดำเมตตำธรรม จังหวัดพะเยำ
โครงกำรครอบครัวอุปกำระรวมเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยสหทัยมูลนิธ และสถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์ ทั้งนี้
รัฐบำลควรมีกำรทบทวนนโยบำย กฎหมำย รวมทั้ งกำรจัดทำยุทธศำสตร์ครอบครัวทดแทนเพื่อขยำยแนวทำงกำร
ปฏิบัติดังกล่ำวให้กว้ำงขวำงขึ้น
ด้ำ นคุณ ภาพของสถาบัน ที่ใ ห้ก ารดูแ ลทางเลือ ก ได้มีก ำรจัด ทำกำรดำเนิน งำนตำมมำตรฐำน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมสำหรับเด็กในสถำนรองรับเด็ก เพื่อใช้ในกำรประเมินมำตรฐำนกำรให้บริกำรสถำน
รองรับ เด็ก ของรัฐ จำนวน 30 แห่ง ประกอบด้ว ย 5 ด้ำ น คือ กำรจัด องค์ก รและกำรบริห ำร บุค ลำกร
สภำพแวดล้อม บริกำรและกิจกรรมสำหรับเด็ก และตัวเด็ก โดยดำเนินกำรตรวจประเมินมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2551 ผลกำรประเมินพบว่ำ สถำนรองรับทั้งหมดผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำน และใน
ปี 2560 กระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ อยู่ร ะหว่ำ งปรับ ปรุง มำตรฐำนดัง กล่ำ วเพื่อ ให้
สอดคล้องกับ แนวทำงปฏิบัติว่ำด้ว ยกำรดูแลเด็กแบบทำงเลือก (the Guidelines for the Alternative Care
of Children) สถำนกำรณ์สัง คมที่เ ปลี่ย นแปลง และสอดคล้อ งกับ กำรดำเนิน งำนตำมมำตรฐำนองค์ก ำร
สวัส ดิกำรสังคมของกระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษ ย์ โดยปรับเหลือมำตรฐำน 3 ด้ำน คือ
กำรจัดกำรองค์กรและกำรบริหำร กำรให้บริกำร และคุณภำพกำรให้บริกำร มีกำรจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
เด็กในสถานสงเคราะห์ และดำเนิน โครงกำรพั ฒ นำศักยภำพเด็กและเยำวชนในสถำนสงเครำะห์ คือ โครงกำร
เพชรน้ำหนึ่ง รูป แบบ One Talent One Model เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีควำมท้ำทำยด้ำนมำตรฐำนของ
สถำบันของเอกชนที่ยังไม่มีกำรสำรวจข้อมูลที่แน่นอน และยังไม่มีกำรจัดทำมำตรฐำนขึ้นมำอย่ำงเป็นรูปธรรม
ด้า นการตรวจสอบติด ตามสถำนรองรับ ไทยยัง ขำดกลไกกลำงอิส ระในในกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของสถำบันทั้งรัฐและเอกชนอย่ำงชัดเจน สถำนสงเครำะห์มีกำรจ้ำงสถำบันกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำร
ภำยนอกเข้ำมำตรวจสอบมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
ไทยด ำเนิน มาตรการเพื ่อ ให้เ ด็ก ในสถานรองรับ สามารถกลับ คืน สู่ค รอบครัว โดยกำรจัด หำ
ครอบครัวอุปถัมภ์ พัฒนำครอบครัวอุปถัมภ์ทำงเลือกโดยให้องค์กรเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนครอบครัวอุปถัมภ์กับ มูล นิธิ Care for Children ประเทศอังกฤษ อำทิ ส ถำนสงเครำะห์ เด็ก เวียงพิงค์ /บ้ำน
เด็ก ชำยเชีย งใหม่ โดยให้เด็ก ออกจำกสถำนสงเครำะห์ โดยมีก ำรฝึกอบรมเจ้ำ หน้ำ ที่ส ถำนสงเครำะห์เ ด็ก กำร
เตรียมควำมพร้อมของเด็กก่อนออกจำกสถำบันเพื่อให้ส ำมำรถอยู่กับครอบครัว ได้ โดยนำร่องที่ส ถำนสงเครำะห์
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เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่ ประมำณ 20 ครอบครัว มีสถำนสงเครำะห์เข้ำร่ว มโครงกำรแล้ว 20 แห่ง มีกำรนำเด็กใน
สถำนสงเครำะห์ให้ชุ มชนได้เลี้ยงดู
เพื่อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้เ ด็ก ต้อ งเข้ำ สู่ก ำรดูแ ลของสถำบัน ประเทศไทยได้ดำเนิน มาตรการเชิง ป้อ งกัน
หลำยประกำรประเมิน สถำนกำรณ์เ ด็ก ที่ถูก แยกจำกสภำพแวดล้อ มทำงครอบครัว มีก ำรจัด กำรดูแ ลทำงเลือ ก
สำหรับเด็ก มีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดูเด็กทำงเลือกในรูปแบบของครอบครัวอุ ปถัมภ์ เครือญำติอุปถัมภ์ แทนกำรส่ง
เด็กเข้ำสู่สถำบัน มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ในกำรดูแลเด็กในครอบครัว ทดแทน มีกำรดำเนิน มำตรกำรป้องกันกำร
ส่งเสริมให้พ่อแม่มีควำมสำมำรถในกำรดูแลเด็ก อำทิ กำรมีเครือข่ำยท้องไม่พร้อม เอกชนและรัฐ เพื่อป้องกันกำร
ตั้งครรภ์ และกำรให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งกำรฝึกอบรมบุคลำกร และกำรป้องกันกำรทิ้งเด็ก หรือกรณี
เด็กพิกำร มีกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิกำร และสนับสนุนให้มีควำมรู้ในกำร
ดูแล ดำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว ภำยใต้โครงกำรกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว คลินิกครอบครัว
โครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน กิจกรรมโครงกำรบ้ำนหลังเรียน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมกำร
พัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว กิจกรรมร้อยรวมคน 3 วัย สำนสำยใยรักแห่งครอบครัว /
ครอบครัวทดแทน จัดตั้งขึ้นในปี 2554 โดยร่วมกับ องค์กำร Care for children เป็นต้น
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(ย่อ หน้า 53) คณะกรรมการต้อนรับ พระราชบัญ ญัติก ารรับ เด็ก เป็น บุตรบุญ ธรรม พ.ศ. 2553
และรับทราบด้วยความยินดีว่ารัฐภาคีใ ห้ค วามสาคัญกับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศมากกว่า การรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ และมีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ
เนื่อ งจากมีเ ด็ก จานวนมากที่อ ยู่ใ นสถานการณ์อ่อ นแอล่อ แหลมในรัฐ ภาคีโ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เด็ก ทุพ ลภาพ
เด็ก ยากจน เด็ก เร่ร ่อ นในสถานการณ์ต ่า ง ๆ และเด็ก ไร้ร ัฐ รวมถึง สถานการณ์ป ัญ หาการค้า มนุษ ย์
คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีประกันให้มีระบบตรวจสอบติดตามกระบวนรับบุตรบุญธรรมที่มีประสิทธิผล
51.
ประเทศไทยมีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรรับบุตรบุญธรรมที่ชัดเจนที่มีกำรกำหนดมำตรกำร
หลำยประกำรเพื่อ ให้ร ะบบกำรรับ เด็กเป็น บุตรบุญธรรมมีประสิทธิภ ำพอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติ กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 และแนวทำงกำรปฏิบัติใน
กำรรับ เด็กเป็น บุตรบุญธรรม ดำเนิน กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสังคมเรื่องกำรรับเด็กเป็นบุต ร
บุญธรรม โดยจัดโครงกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แ ก่ช ำวไทยและต่ำ งชำติใ นกำรรับ เด็ก เป็น บุต รบุญ ธรรม และจัด อบรมและกิจ กรรมต่ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
พระรำชบัญญัติ กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 และที่สำคัญมีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรเลี้ยงดู
ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม หลังจำกที่ได้มีกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
เสร็จ สิ ้น ตำมกฎหมำยแล้ว ไม่ว ่ำ จะเป็น ชำวไทย หรือ ชำวต่ำ งประเทศเพื่อ ให้ท รำบถึง ควำมก้ำ วหน้ำ กำร

37
เจริญ เติบ โต และพัฒ นำกำรของเด็ก ในด้ำ นต่ำ ง ๆ โดยวิธีก ำรส่ง แบบสอบถำมกำรเยี่ย มบ้ำ นเพื่ อ สอบสภำพ
ครอบครัว กำรจัด โครงกำรสู่ม ำตุภูมิ สำหรับ ครอบครัว ชำวต่ำ งประเทศ และกำรจัด โครงกำรต่ำ งๆ สำหรับ
ครอบครัว ชำวไทย เป็น ต้น มีก ำรให้คำปรึก ษำแนะนำแก่ค รอบครัว เกี่ย วกับ ปัญ หำในกำรเลี้ย งดูบุต รบุญ ธรรม
รวมทั้งกำรประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนอื่น ๆ ที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพื่อ ร่ว มกันแก้ไขปัญหำเพื่อให้บิดำมำรดำบุญ
ธรรมและบุตรบุญธรรมสำมำรถอยู่ร่วมครอบครัวกันได้อย่ำงผำสุก และเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง สำหรับกรณีกำร
บุตรบุญธรรมข้ำมประเทศ ใช้กลไกกำรติดตำมผ่ำ นเครือข่ำยองค์ก รต่ำ งประเทศเพื่อกำรรำยงำนกำรเลี้ยงดูจ น
เด็กถึงอำยุ 18 ปี
การละเมิด และการทอดทิ้งเด็ก
(ย่อ หน้า 55) คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคีใ ห้ด าเนิน มาตรการที ่จ าเป็น เพื ่อ สร้า ง
สภาพแวดล้อ มทาให้ค รอบครัว ที่แ ยกจากกัน ด้ว ยเหตุจ ากการโยกย้า ยถิ่น ฐานได้อ ยู่กัน พร้อ มหน้า รวมถึง
ความเป็น ไปได้ที่ใ ห้บิด ามารดา นาบุต รไปอยู่ใ นเขตเมืองพร้อมตน คณะกรรมการเสนอแ นะให้รัฐภาคีสนใจ
กับเด็กกาพร้าและสร้างหลักประกันว่าเด็กกาพร้าจะมีครอบครัวอุปถัมภ์ทันกาลตามสมควร
52.
ไทยดำเนินมาตรการเพื่อให้ครอบครัวที่แยกจากกันด้วยเหตุโยกย้ายถิ่น ฐานได้อยู่พร้อมหน้ำ อำทิ
กำรให้เงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจำกสภำพปัญหำทำงสังคม มีกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อ
สร้ำงหลักประกัน กำรเลี้ย งดูเด็ก รวมไปถึงกำรมีครอบครัว อุปถัมภ์แก่เด็กกำพร้ำ อำทิ โครงกำร Global Fund
Alternative Care โครงกำรสร้ำ งเสริม ประสบกำรณ์เ ด็ก ปฐมวัย (เด็ก โยกย้ำ ยถิ่น ) เพื่อ เสริม สร้ำ งควำมรู้
ผู้ปกครองในกำรดูแลเด็ก โรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่คนที่สอง และผู้ดูแล
เด็ก โครงกำรสนับสนุนนมสำหรับเด็กที่แม่ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ และใช้มำตรกำรตรวจสอบข้อมูลกำรรับบุตรบุญ
ธรรม เป็นต้น รวมไปถึงรัฐบำลมีนโยบำยในกำรสร้ำงโอกำส อำชีพ และรำยได้ที่มั่นคง ส่งผลให้แรงงำนสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ของตนได้โดยอำศัยในพื้นที่ของตน โดยไม่ต้องโยกย้ำยเข้ำไปในพื้นที่เมือง
กรณีเด็กที่ติดตำมบิดำมำรดำที่เข้ำมำทำงำนในเขตเมือง ได้มีมำตรกำรเพื่อสนับสนับสนุนกำรเลี้ยงดู
บุต รหลำยประกำร อำทิ กำรจัด สวัส ดิก ำรกำรเลี้ย งดูลูก ในสถำนที่ทำงำน เพื่อ ส นับ สนุน กำรเลี้ย งดูบุต รของ
แรงงำนในเขตพื้นที่เมือง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มำตรำ 33 ให้ห ลักประกัน ว่ำเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็ก
กำพร้ำ จะต้อ งได้ร ับ กำรด ำเนิน กำรเพื ่อ ให้ไ ด้ร ับ กำรอุป กำระในครอบครัว อุป ถัม ภ์ห รือ สถำนรับ เลี ้ย งเด็ก ที่
เหมำะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปกำระ แต่ยังคงมีข้อจำกัดเนื่องจำกปัญหำขำดควำมเชื่อมโยงและประสำนงำน
ระหว่ำ งกัน ผู้ป ฏิบัติง ำนใช้ก ำรตีค วำมขอบเขตของเด็ก กลุ่ม เป้ำ หมำยในควำมหมำยที่จำกัด ไม่ยืด หยุ่น แนว
ทำงกำรประสำนส่งต่อกลุ่มเด็กเป้ำหมำยต่ำง ๆ อย่ำงครอบคลุม
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กรณีเด็กกำพร้ำ เพรำะถูกทอดทิ้ง หรือกรณีบิดำมำรดำเสียชีวิตสืบเนื่องจำกโรคเอดส์นอกจำกนั้น
ไทยยัง ดำเนิน นโยบำยในกำรจัด หำครอบครัว ทดแทนถำวร (ครอบครัว บุญ ธรรม) อย่ำ งต่อ เนื่อ ง โดยควำม
พยำยำมในกำรสร้ำ งหลัก ประกัน แก่เ ด็ก กำพร้ำ ในกำรได้รับ กำรดูแ ลโดนครอบครัว ทดแทนยัง ปรำกฏในร่ำ ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ... อีก หลำยมำตรำ (ข้อมูล หลัก ประกันที่ชัด เจนอื่น ๆ ที่จ ะสำมำรถอ้ำงเพื่อ
สนับสนุน)
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บทที่ 7
ความพิการ สุขภาพ และ สวัสดิการพื้นฐาน
(ข้อ 6, 18(3), 23 24 26 27(1-3))
เด็กพิการ
(ย่อหน้า 57) คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีใ ห้ทบทวนสถานการณ์ของเด็กพิการด้า นการเข้า ถึง
บริการด้านการศึกษา และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาแบบเปิดโอกาสในวงกว้า งมากกว่า การจัด
ให้เ ด็ก เข้า ศึกษาในสถาบัน เฉพาะด้า น ให้เ ป็น จริง คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีกาหนดเป้า หมายเด็ก
พิการในนโยบายเยาวชน ทั้งนี้โดยพิจารณาคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับ
สิท ธิข องเด็กพิก าร (General comment No. 9 (2006) on the rights of children with
disabilities)
53.
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองในหลักกำรร่ำงแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติฉบับที่ 5 ที่จะ
ใช้เ ป็น กรอบในกำรดำเนิน งำนสำหรับ คนพิก ำร ระหว่ ำ ง พ.ศ.2560-2564 เมื่อ วัน ที่ 7 มีน ำคม 2560 ในกำร
ประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนพัฒ นำชีวิต คนพิก ำรแห่ง ชำติฉ บับ ที่4 (ซึ่ง ใช้ใ นกำรดำเนิน งำนช่ว ง พ.ศ.
2554-2559) ได้มีกำรประเมิน สถำนกำรณ์คนพิก ำรทุก ประเภท รวมถึงศึก ษำของเด็ก คนพิก ำร พบว่ำ มีก ำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ คนพิกำรในทุกระดับ ทั้ง นี้ มีโ รงเรียนเฉพำะควำมพิกำรจำนวน 46 โรงเรียน มีนักเรียนพิกำร
จำนวน 12,975 คน กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมมีนักเรียนพิกำรจำนวน 386,823 คน ใน 21,972 โรงเรียน
ทั่วประเทศ และพัฒนำศูนย์ กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร เป้ำหมำย 1 อำเภอ 1 ศูนยกำรเรียน
อย่ำงไรก็ตำมพบวำ คนพิกำรที่ไมไดรับกำรศึกษำ จำนวน 616,783 คน คิดเปนรอยละ 37.55 ของ
คนพิกำรที่มีบัตรประจำตัวคนพิกำร โดยคนพิกำรที่ไมไดรับกำรศึกษำสำมำรถแบงออกไดเปน คนพิกำร ที่ยังไม
ถึง เกณฑ ที่จ ะเรีย นหนัง สือ จ ำนวน 3,305 คน และคนพิก ำรที่อ ำยุถึง เกณฑ์ แ ต ไม รับ กำรกำรศึก ษำจ ำนวน
613,478 คน สำหรับคนพิกำรที่ไดรับกำรศึกษำ พบวำคนพิกำรมีกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำจำนวนมำกสุด
843,819 คน (ร อยละ 51.37) รองลงมำคือ ระดับ มัธ ยมศึก ษำจ ำนวน 115,664 คน (ร อยละ 7.04) ระดับ
ประกำศนีย บัต ร จ ำนวน 22,004 คน (รอยละ 1.34) ระดับ ปริญ ญำตรี จ ำนวน 14,166 คน (รอยละ 0.86)
ระดับ สูงกวำปริญญำตรี จ ำนวน 1,885 คน (รอยละ 0.11) และคนพิกำรที่ไดรับกำรศึกษำในระดับอนุปริญญำ
จำนวน 1,308 คน (รอยละ 0.88)
54.
นอกจำกนั้นประเทศไทยได้ดำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินควำมพิกำรทุกประเภทในเด็ก
รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักให้กับ แพทย์ บุคลำกรที่ดูแลเด็ก และได้มีโ ครงกำรปฏิบัติกำรระดับชำติเพื่อวำงแผน
ป้องกัน และดูแลรักษำควำมพิกำรแต่กำเนิดในประเทศไทย ซึ่ง ประกอบด้ว ยโรค 5 โรค คือ 1) อำกำรดำวน์ 2)
โรคหลอดเลือดประสำทไม่ปิด 3) ภำวะปำกแหว่งเพดำนโหว่ 4) โรคกล้ำมเนื้อเสื่อมดูเซน 5) ภำวะแขนขำพิกำร
แต่กำเนิด
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ประเทศไทยได้ดำเนิน กำรด้ำนกำรศึกษำแบบเปิดโอกำสโดยมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่ว ไ ป
ครบ 77 จังหวัด ทั่ว ประเทศ นอกจำกนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเฉพำะควำมพิกำรโดยกำรสนับ สนุน ของกำรศึกษำ
พิเศษสำหรับเด็กพิกำร ซึ่ งกำหนดเป็นนโยบำยที่จะให้มีขึ้นในมีทุกอำเภอ ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและหลักสูตร
สำหรับ กำรดูแลคนพิกำรได้มีกำรจัดทำหลักสูตร EI (EI - early intervention) และฝึกอบรมแก่บุคคลำกรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กพิกำรไทยทุกคนได้รับโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำตั้งแต่แรกเกิ ดหรือพบควำมพิกำร
การรักษาสุขภาพและบริการสุขภาพ
(ย่อหน้ า 59) คณะกรรมการกระตุ้นให้ รั ฐภาคี เร่ งรั ดมาตรการปรั บปรุ งภาวะโภชนาการของเด็ กทุ กคน
ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ สถานะด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก ระดับการศึกษาของมารดา ภูมิหลังด้านภาษาว่าใช้
ภาษาไทยหรื อภาษาอื่ น และสถานที ่ตั ้ง ภูม ิศ าสตร์ว่า อยู ่ใ นเขตเมือ ง ชนบท หรือ พื ้น ที่ห ่า งไกล คณะการ
สนับสนุน ให้รัฐ ภาคีดาเนิน การวิเ คราะห์สาเหตุแ ละระดับภาวะทุโ ภชนาการของเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสถานะโภชนาการของเด็กโดยการควบคุม
ภาวะการขาดสารไอโอดีน โดยตรากฎหมายและนโยบายเพื่อบรรลุผลการเสริมไอโอดีน ถ้วนหน้า และสร้า ง
หลักประกันให้มีการปฏิบัติตามและมีการบริโภคเกลือที่มีสารไอโอดีนโดยถ้วนหน้า
55.
ประเทศไทยตระหนักว่ำ กำรขำดโภชนำกำรที่ดีกีด ขวำงกำรเจริญเติบ โตของเด็ก ทำให้ส ติปัญ ญำ
พัฒ นำช้ำ ลดทอนศักยภำพ อัน เป็น ปัญ หำหนึ่งของควำมยำกจนรำยบุค คล จำกรำยงำนผลกำรสำรวจพหุดัช นี
แบบจัดกลุ่มของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) พบว่ำ เด็กใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้มีภำวะทุพโภชนำกำรเรื่องน้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนและเตี้ยใ นสัดส่ว น
ที่ส ูง กว่ำ ภำคอื่น และ เด็ก ที่อ ยู ่ใ นครัว เรือ นที่ย ำกจนมำก มีภ ำวะเตี้ย แคระแกร็น และน้ำหนัก ต่ำกว่ำ เกณฑ์
มำตรฐำนสูงกว่ำเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยมำก
56.
กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรที่ดีของเด็กมีสำนักงำนโภชนำกำร กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่ว ยงำน
ที่รับ ผิด ชอบนโยบำย กำรส่งเสริมสุข ภำพตำมมำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรประสำนงำนจัดวำงระบบกำกับ ติดตำม
และประเมิน ผล และประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนต่ำงๆในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ โดยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภำพเขต
12 เขตครอบคลุม ทั่ว ประเทศ สำนัก งำนฯ ได้จัด ทำระบบรำยงำนสถำนกำรณ์โ ภชนำกำรประจำปี ต ำมตัว ชี้วัด
โภชนำกำรเด็กเพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนและกำหนดมำตรกำรด้ำนโภชนำกำรของประเทศ โดยยุทธศำสตร์
กำรเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์ เป็นยุทธศำสตร์สำคัญหนึ่งในสำมด้ำน
57.
มำตรกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรในกลุ่มเด็กแรกเกิด-18 ปี และ
หญิงตั้งครรภ์ ที่สำคัญเช่น มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมอำหำรสำหรับหญิงตั้งครรภ์และ
ให้น มบุต ร อำหำรทำรกและอำหำรเสริมตำมวัย อำหำรกลำงวัน ในโรงเรียน มำตรกำรกำรส่ง เสริม กำรบริโ ภค
อำหำรตำมธงโภชนำกำรและโภชนบัญญัติ 9 ประกำร (Food Based Dietary Guidelines, FBDG)
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58.
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรที่ดีในโรงเรียน เช่น กำร
ลดหรือ งดจ ำหน่ำ ยขนมขบเคี้ย วกิน เล่น (ขนมกรุบ กรอบ) น้ำอัด ลม ให้ผู ้ค้ำ ลดน้ำตำลในเครื่อ งดื่ม ที่ข ำยใน
โรงเรียน กำรจัดหำน้ำดื่มสะอำดให้ดื่มฟรี จั ดอำหำรกลำงวันทีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรโดยมีผักทุกมื้อ และมีผลไม้
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วัน ห้ำมโฆษณำอำหำร ขนม และเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ ดูแลอำหำรรอบโรงเรียนไม่ให้
เป็น อัน ตรำยต่อ สุข ภำพ มีก ำรเฝ้ำ ระวัง และประเมิน ภำวะโภชนำกำรโดยให้ชั่ง น้ำหนัก วัด ส่ว นสูง เด็ก อย่ำ ง
สม่ำเสมอ นอกจำกนั้นยังกำหนดให้โรงเรียนมีกำรรำยงำนผลตำมมำตรกรที่กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
59.
มีกำรพัฒนำระบบกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียนประเมินภำวะสุขภำพเด็กวัยเรียนอย่ำงบูรณำกำร
เน้นหนักใน 7 ประเด็นสำคัญด้ำนสุขภำพ ได้แก่ 1) กำรป้องกันภำวะอ้วน 2) ส่งเสริมให้ส่วนสูงอยู่ในระดับดีและ
รูปร่ำงสมส่วน 3) พัฒนำควำมฉลำดทำงสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์( IQ/EQ) ช่ว ยเหลือเด็กที่มีปัญหำ
ในกำรเรียน(เช่น LD, ADHD) 4) กำรได้รับวัคซีนครบถ้ว น 5) ส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 6) ควำมสำมำรถในกำร
มองเห็นและกำรได้ยินที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 7) กำรได้รับธำตุเหล็กสม่ำเสมอ
60.
ดำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุและระดับภำวะทุ พโภชนำกำรของเด็กด้อยโอกำส กำรควบคุมภำวะกำร
ขำดสำรไอโอดีนโดยตรำกฎหมำยและนโยบำยเพื่อบรรลุผลกำรเสริมไอโอดีนถ้ว นหน้ำเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดสำร
ไอโอดีน ในเด็ก ประเทศไทยได้มีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรป้องกัน แก้ไข และขจัด กำรขำดสำรไอโอดีนในเด็ก
และเยำวชนขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงำนวำงแผนและประสำนงำนระดับชำติในกำรแก้ปัญหำกำรขำดไอโอดีนในเด็ก ใน
กำรดำเนิน กำรที่เ ป็น รูป ธรรมเพื่อ แก้ไ ขปัญ หำนี้ เช่น กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเกลือ เสริม ไอโอดีน ถ้ว นหน้ำ
Universal Salt Iodization โดยมีกฎหมำยกำหนดให้เกลือสำหรับบริโ ภค 1และน้ำเกลือสำหรับปรุงอำหำร 2เป็น
อำหำรที่ต้องควบคุมคุณภำพ โดยกำหนดให้มีกำรเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ คณะกรรมกำรฯ จะกำกับดูแลกำร
เฝ้ำระวังคุณภำพหรือมำตรฐำนเกลือไปบริโ ภค นอกจำกนั้นยังมีโ ครงกำรติดตำมและส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน กำรจ่ำยยำเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์ และแม่ที่ให้นมบุตร
61.
เพื่อ ให้เ ด็ก ที่ไ ม่มีห ลัก ฐำนทำงทะเบีย นได้เ ข้ำ ถึง บริก ำรด้ำ นสุข ภำพขั้น พื้น ฐำนตำมมำตรฐำนสิท ธิ
มนุษยชน ประเทศไทยได้ดำเนินกำรจัดให้มีระบบบริกำรสำธำรณสุขสำหรับเด็กที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์
62.
ส่ว นกำรประกัน สุขภำพสำหรับเด็ก ที่เป็นสมำชิก ของแรงงำนอพยพนั้น พ่อ แม่ของเด็กสำมำรถซื้อ
ประกัน สุขภำพให้กับ เด็กได้ในอัตรำปีล ะ 365 บำท (ประมำณ 10 ดอลลำร์อเมริกำ) หรือเฉลี่ยวันละ 1 บำทซึ่ง
จะได้รับกำรบริกำรสุขภำพเหมือนเด็กไทยที่อยู่ในระบบประกั นสุขภำพ ในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลสำมำรถ
ใช้บ ริก ำรในสถำนพยำบำลตำมควำมประสงค์ที่ไ ด้ ในกรณีฉุก เฉิน สำมำรถรับ กำรรัก ษำได้ทุก ที่ เด็ก ต่ำ งชำติที่
เรียนในโรงเรียนจะได้รับกำรดูแลสุขอนำมัยและโภชนำกำรเช่นเดียวกับเด็กไทย
1
2

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องเกลือสำหรับบริโ ภค ลว. วัน ที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2554
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องน้ำเกลือสำหรับปรุง อำหำร ลว. 27 กัน ยำยนพ.ศ.2553
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63.
ในกรณีที่เด็ก ต่ำ งชำติไ ม่อ ยู่ในระบบประกันสุข ภำพเลย ประเทศไทยมีโ ครงกำรบริกำรเยี่ย มเยีย น
ดูแลรักษำสุขภำพ ที่เน้นกำรป้องกันโรคติดต่อแก่เด็กกลุ่มพิเศษต่ำงๆ เช่นเด็กผู้อพยพ เด็กสมำชิกแรงงำนอพยพ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(ย่อ หน้า 61) คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคีใ ห้ส ร้างเสริม และขยายความพยายามเพื่อ ส่งเสริม การ
เลี้ย งลูก ด้ว ยนมแม่อ ย่างเดีย วต่อ เนื่อ งกัน ไปเป็น เวลาหกเดือ น โดยยกระดับความตระหนักและให้การศึกษาแก่
สาธารณชน โดยเฉพาะมารดาเกี่ยวกับความสาคัญของการให้ทารกดื่มนมแม่ และความเสี่ยงจากอาหารทดแทน
นมแม่ คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐ ภาคีใ ช้กฎหมายควบคุม กิจกรรมการตลาดสาหรับ อาหารทดแทน นมแม่ตาม
ประมวลจริย ธรรมการตลาดระหว่างประเทศสาหรับ อาหารทดแทนนมแม่ (the International Code of
Marketing of Breast-milk Substitutes) และสร้างหลักประกัน ว่าจะมีการปฏิบัติการตามและตรวจสอบ
ติดตามประมวลจริยธรรมให้มีประสิทธิผล นอกจากนั้น คณะกรรมการยัง กระตุ้น รัฐ ภาคีดาเนิน มาตรการเปลี่ย น
ให้สถาบัน ผดุง ครรภ์ม ารดา (maternity institutions) ทุกแห่ง ให้เ ป็น โรงพยาบาลที่มีบรรยากาศเอื้อ ต่อ เด็ก
โดยสนับสนุนการให้ทารกดื่มนมแม่และสร้างหลักประกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ทาหน้าที่ดูแลมารดา
ได้รับการอบรมด้านการให้ทารกดื่มนมมารดา

64.
ยกระดับควำมตระหนักและให้กำรศึกษำแก่สำธำรณชนเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรให้ทำรกดื่มนม
แม่ โดยในปี 2555 อัตรำกำรเลี้ยงลูกด้ว ยนมแม่อย่ำงเดียวในช่ว งอำยุ 0-1, 3 และ 6 เดือนของไทยอยู่ที่ร้อยละ
30, 15 และ12.3 ตำมลำดับ เปรียบเทียบกับปี 2549 อยู่ที่ร้อยละ 11.6, 7.6 และ 5.4 (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ)
แม้ว่ำดีขึ้นในภำพรวมแต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่องค์กำรอนำมัยโลกกำหนดไว้
65.
ในด้ำนนโยบำย ประเทศไทยยึดถือนโยบำยส่งเสริมให้เ ด็กดื่มนมแม่อย่ำงเดียวจนถึง อำยุ 6 เดือ น
และดื่ม นมแม่ร่ว มกับ อำหำรตำมวัย จนถึง อำยุ 2 ขวบ และดำเนิน กำรตำมคำแนะนำขององค์ก ำรอนำมัย โลก
เกี่ย วกับ มำตรกำรกำรเลี้ย งลูกด้ว ยนมแม่อย่ำงเคร่ง ครัด มำตลอด อย่ำงไรก็ตำมหลำยปีที่ผ่ำ นมำกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์
อำหำรเด็กข้ำมชำติได้ใ ช้กลยุท ธ์ทำงกำรตลำด โดยอำศัยอิทธิพลทำงด้ำนทุน และกำรกำรโฆษณำทำให้แม่และ
ประชำชนโดยทั่วไปเกิดควำมไขว้เขวเกี่ยวกับคุณค่ ำของนมแม่ มำตรกำรจำเป็นในกำรในกำรส่งเสริมแม่ให้เลี้ยง
ลูก ด้ว ยนมแม่แ ล้ว ยัง ต้อ งสร้ำ งควำมเชื่อ มั่น ของสัง คมต่อ นโยบำยนมมำรดำ ที่อ ยู่บ นพื้น ฐำนทำงข้อ มูล ทำง
กำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ด้วย
66.
กำรดำเนิน งำนส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้ว ยนมแม่ อยู่ภ ำยใต้ก ำรกำกับ ดูแลของคณะกรรมกำ รสุขภำพ
แห่ง ชำติ มีก รมอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข เป็น หน่ว ยงำนหลัก ในกำรนำเสนอนโยบำย และจัด ทำแผน
ประเมิน และประงำนงำนกับ หน่ว ยงำนปฏิบัติ เช่น โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่ง เสริม สุขภำพตำบล คลินิก เด็ก
และ สำธรณสุข ในท้อ งที ่ทั ่ว ประเทศ นอกจำกนั ้น ยัง มีเ ครือ ข่ำ ยรณรงค์ที ่เ ข้ม แข็ง จำกภำคประชำสัง คม
สถำบัน กำรศึก ษำและองค์ก รวิช ำชีพ โดยรัฐ บำลให้ส นับ สนุน ทำงกำรเงิน อย่ำ งต่อ เนื่อง มีก ำรกำรดำเนิน กำรที่
สำคัญ เช่น
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1). กำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรฝำกครรภ์ต ำมมำตรฐำนองค์ก ำรอนำมัย โลกโดยมีก ำรจัด ทำแนวทำง
ปฏิบัติ (Guidelines) ซึ่งทำรกในครรภ์ทุกคนต้องได้รับสิทธิ กำรให้คำแนะนำแก่แม่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูลูกและ
กำรให้นมลูกอย่ำงถูกวิธีทั้งก่อนกำรคลอดและหลังกำรคลอด โดยพยำบำล/ผดุงครรภ์ รวมถึงระหว่ำงกำรตรวจ
เยี่ยมสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขชุมชน
2). มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ที่ส นั บสนุนโดย สสส ได้พัฒ นำงำนวิช ำกำร กำรวิจัยและกำร
จัดกำรควำมรู้เกี่ย วกับ กำรเลี้ย งลูกด้ว ยนมแม่ เพื่อ เผยแพร่ใ ห้กับ กลุ่ม แม่ ครอบครัว และสัง คม ให้กำรสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมและพัฒนำควำมเข้มแข็งเครือข่ำย และสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมควำมรู้และเข้ำใจควำมสำคัญของกำร
ผลักดันนโยบำยระดับชำติที่เอื้อต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3). ก ำหนดให้โ รงพยำบำลทุก แห่ง มีม ุม ส ำหรับ แม่ใ ห้น มมำรดำ และมุม ควำมรู ้ส ำหรับ นมแม่
นอกจำกนั้นยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรเช่นห้ำงสรรพสินค้ำและสถำนที่สำธำรณะมีสถำนที่หรับกำรให้นมแม่
4). กำรสนับสนุนให้สถำนประกอบกำรจัด ตั้งตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และมุมควำมรู้เกี่ยวกับนมแม่ในสถำน
ประกอบกำรและส่งเสริมให้คนงำนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
67.
(ใช้กฎหมำยควบคุมกิจกรรมกำรตลำดสำหรับอำหำรทดแทนนมแม่และสร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำร
ปฏิบัติก ำรตำมและตรวจสอบติด ตำมประมวลจริย ธรรมให้มีป ระสิท ธิผ ล) กำรป้อ งกัน ไม่ใ ห้บ ริษัท ผลิต อำหำร
สำหรับเด็กใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเบี่ย งเบนแม่ไปใช้ผ ลิตภัณฑ์นมแทนนมแม่นได้จัดทำร่ำง พ.ร.บ. กำรควบคุม
กำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับ ทำรก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในกำรพิจำรณำของ
สภำนิติบัญ ญัติแ ห่ง ชำติ (ยัง ไม่ป ระกำศใช้เ ป็น กฎหมำย) โดยยึด ประมวลจริย ธรรมกำรตลำดระหว่ำ งประเทศ
สำหรับอำหำรทดแทนนมแม่เป็นกรอบในกำรจัดทำ มีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับธุรกิจอำหำรเสริมและอำหำร
สำหรับทำรก โดยเฉพำะกำรโฆษณำกำรรณรงค์ให้มีกรอบจรรยำบรรณของบริษัทธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสำหรับ
ทำรก มีกำรนำเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับนมแม่และผลิตภัณฑ์นม และวิพำกษ์วิจำรณ์ผลกระทบของกำรโฆษณำและกล
ยุทธ์ของกำรตลำดผลิตภัณฑ์นม และเผยแพร่ควำมเข้ำใจเรื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำ พ.ร.บ. กำรควบคุม
กำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรก ซึ่งดำเนินกำรโดยเครือข่ำยนมแม่
68.
กำรเปลี่ย นให้ส ถำบัน ผดุ งครรภ์มำรดำ (maternity institutions) ทุกแห่งให้เป็นโรงพยำบำลที่มี
บรรยำกำศเอื้อต่อเด็ก
69.
สร้ำงหลักประกันว่ำผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพที่ทำหน้ำที่ดูแลมำรดำได้รับกำรอบรมด้ำนกำรให้
ทำรกดื่มนมมำรดำ โดยมีกำรดำเนินกำร เช่น
1). มีควำมตกลงระหว่ำงเครือข่ำยกำรเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่กับมหำวิทยำลัยที่ผลิตแพทย์จำนวนทั้ง 16
แห่ง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่อง พัฒ นำกลไกกำรประสำนงำนระหว่ำง
ภำคีเครือข่ำยหุ้นส่วนภำครัฐ ภำคธุรกิจ และองค์กรเอกชนให้มีประสิทธิภำพ
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2). กำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคคลกรทำงกำรแพทย์และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรให้นมมำรดำ
สุขอนามัยวัยรุ่น
(ย่อหน้า 63) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) ด าเนิ นการมาตรการที่ จ าเป็ นทั้ งปวงเพื่ อให้ การศึ กษาแก่ เด็ ก วั ยรุ่ น และครอบครั วในชุ มชนต่ างๆ
เกี่ยวกับเอ็ชไอวี/เอดส์ และโรคที่ส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
(ข) ขยายบริการด้านสุข ภาพและสัง คมที่สาคัญ แก่เ ด็กและครอบครัว ในกลุ่ม ประชากรชายขอบ และ
ต่อสู้กับการตีตราบาป และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
(ค) เร่งรัดความพยายามการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการตั้งครรภ์ในวัยเยาว์
และการทาแท้ง
(ง) เสริมสร้างโครงการสุข ภาพเกี่ย วกับแผนงานอนามัย เจริญ พัน ธ์ใ นวัย รุ่น ซึ่ง รวมถึง การศึกษาด้าน
ทักษะชีวิต และ
(จ) ประกันว่าการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุม การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาโดยปกปิด ข้อ มูล
ส่ว นบุค คลสาหรับ เด็ก สาวที่ตั้ง ครรภ์ และเร่ง กระบวนการรั บ รอง/การให้ค วามเห็น ชอบร่า งพระราชบัญ ญัติ
อนามัยเจริญพันธุ์

70.
(ให้กำรศึกษำแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ในชุมชนต่ำง ๆเกี่ยวกับเอ็ช ไอวี/เอดส์ และโรคที่ส่งผ่ำน
ทำงเพศสัม พัน ธ์อื่น ๆ) ในรอบรำยงำนนี้ป ระเทศไทยได้ใ ช้แ ผนแผนยุท ธศำสตร์เ อดส์แ ห่ง ชำติ ปี พ.ศ. 2555 2559 เพื่อดำเนิน งำนในกำรกำรให้ค วำมรู้แก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เกี่ย วกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติด ต่อทำง
เพศสัมพันธ์ แผนดังกล่ำวมียุทธศำสตร์ 5 ด้ำนได้แก่ 1)กำรป้องกันให้ครอบคลุมประชำกรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและ
มีจำนวนกำรติดเชื้อรำยใหม่ 2) กำรปกป้องทำงสังคมและกฎหมำยที่มีควำมสำคัญต่อกำรป้องกันและกำรรักษำ
3) สร้ำงควำมร่วมรับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้ำของร่วมในระดับท้องถิ่นเพื่อขยำยกำรดำเนินงำนป้องกัน 4 ) พัฒ นำ
ระบบข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนทุกระดับ 5) ยกระดับคุณภำพของมำตรกำรและ
แผนงำนที่มีอ ยู่เ ดิม ให้เ ข้ม ข้น และมีบูร ณำกำร กำรดำเนิน งำนที่สำคัญ เช่น กำรให้ค วำมรู้แ ก่เ ด็ก เกี่ย วกับ กำร
ป้อ งกัน โรคติด ต่อ ทำงเพศสัม พัน ธ์แ ละโรคเอดส์โ ดยกำรรนรงค์ผ ่ำ นกิจ กรรมต่ำ งๆ ทั้ง ในโรงเรีย น และนอก
โรงเรีย น เช่น หลักสูตรระดับ มัธ ยมมีเนื้อหำของเกี่ยวกับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกำรป้องกัน กำรร ณรงค์
ผ่ำนชุมชน สถำนประกอบกำร เช่น กำรรณรงค์ในวันสำคัญ เช่น วันเอดส์โ ลก และวันวำเลนไทน์ กำรส่งเสริม
กำรใช้ถุงยำงอนำมัย โครงกำรถุงยำงอนำมัย 100 % ในกลุ่มเยำวชนและผู้บริกำรทำงเพศ กำรจัดบริกำรสำย
ด่ว นปรึก ษำเอดส์ “1663” รวมถึง กำรให้ก ำรศึก ษำเพศศึก ษำ และควำมรู้ เ รื่อ งอนำมัย เจริญ พัน ธุ์ใ นโรงเรีย น
และกำรรณรงค์ผ่ำนทำงสื่อเยำวชน (DJ Teens)
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71.

ขยำยบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมที่สำคัญ
1). กำรพัฒ นำระบบและคุณ ภำพบริกำรปรึกษำในกำรดูแ ลรัก ษำผู้ติด เชื้อ เอชไอวีแ ละผู้ป่ว ยเอดส์
เพื่อให้ป ระชำชนเข้ำถึงบริกำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อ ฯ ที่มีคุณภำพ ได้อย่ำงครอบคลุม และผู้ติดเชื้อ ฯ
เข้ำสู่ระบบกำรดูแลรักษำเร็วขึ้น
2). กำรพัฒนำระบบกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยกำรทำให้กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ กองทุน ประกัน สัง คม และกองทุนสิทธิส วัส ดิกำรข้ำรำชกำร ให้เป็นแนวทำงเดียวกันเพื่ อแก้ไ ข
อุปสรรคกำรรับสวัสดิกำรจำกกองทุนต่ำงๆ
3). กำรเพิ่ม โอกำสในกำรเข้ำ ถึง บริก ำรสุข ภำพและบริก ำรยำต้ำ นไวรัส แก่ผู ้ป่ว ยเอดส์ ในกลุ ่ม
แรงงำนข้ำมชำติและครอบครัวที่มีข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงสิทธิ และผู้ป่วยที่อยู่นอกสิทธิระบบประกันสุขภำพ 72.
ประเทศไทยได้ป ระกำศใช้พ ระรำชบัญญัติก ำรป้องกันและแก้ไ ขปัญ หำกำรตั้ง ครรภ์ใ นวัยรุ่น พ.ศ.
2559 เพื่อให้เป็นกรอบในกำรกำหนดนโยบำย และประสำนงำนกำรดำเนินกำรในลักษณะบูรณำของหน่ว ยต่ำงๆ
งำนที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐ เอกชน และภำคประชำสังคม ให้มีควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภ ำพ โดย พ.ร.บ.
นี้มุ่งหวังให้วัย รุ่น ได้รับ ข้อมูล ข่ำวสำร ได้รับคำปรึกษำและเข้ำถึงบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ สำมำรถตัดสินใจ
ดูแ ลพฤติก รรมทำงเพศของตนเองได้อ ย่ำ งเหมำะสมมีเ พศสัม พัน ธ์ เ มื่อ พร้อ มอย่ำ งปลอดภัย และอย่ำ งมีค วำม
รับผิดชอบ ในกรณีที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจก็จะได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรสังคม
(ก) มำตรกำรสำคัญ กำหนดให้ส ถำบันกำรศึกษำ และสถำนประกอบกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
เพศศึก ษำและอนำมัย เจริญ พัน ธ์ แก่นัก เรีย น หรือ คนงำน กำหนดให้มีก ำรจัด สวัส ดิก ำรสัง คมที่เ กี่ย วกับ กำร
ป้องกัน แก้ไขปัญหำและกำร ให้มีก ำรเฝ้ำระวัง ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนให้ห น่ว ยงำนของรัฐ และ
หน่วยงำนของเอกชนที่เกี่ย วข้อง ทำหน้ำที่ประสำนงำนเฝ้ำระวัง และให้ควำมช่ว ยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และ
ครอบครัว จัดให้มี กำรฝึกอำชีพตำมควำมสนใจและควำมถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอดที่ประสงค์จะ
เข้ำรับฝึกอำชีพ และประสำนงำนเพื่อจัดหำงำนให้ได้ประกอบอำชีพตำมควำมเหมำะสม จัดหำครอบครัวทดแทน
ในกรณีที่วัยรุ่นไม่สำมำรถเลี้ยงดูบุตรด้ว ยตนเองได้ กำรจัดสวัส ดิกำรสังคมในด้ำนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(ข) กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณะสุข ได้มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรตั้ง ครรภ์ใ นวัย รุ่น ระดับ ชำติ พ.ศ. 2560-2569 โดยจะมีก ำรประเมิน สถำนกำรณ์อ นำมัย กำรเจริญ พัน ธุ์ใ น
วัยรุ่นและเยำวชน ประจำทุกปี เพื่อใช้ในกำรวำงแผนดำเนินงำนด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทยรวมถึงได้มี
กำรจัดทำศูนย์กลำงฐำนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมพ.ร.บ.นี้
(ค) กำรดำเนิน งำน กำรป้อ งกัน กำรตั้ง ครรภ์ไ ม่พ ร้อ มในวัย รุ่น รณรงค์ต ำมโครงกำร 1 ,000
โรงเรียน 1,000 คลินิก (Teen center) กำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับเด็กและเยำวชน
ในระบบกำรศึกษำ กำรจัดบริกำรที่เป็น มิตรสำหรับเยำวชน (Youth and PHA Friendly Service : YPFS)
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กำรดำเนิน โครงกำรส่ง เสริม กำรจัด บริก ำรสุข ภำพและอนำมัย กำรเจริญ พัน ธุ์สำหรับ วัย รุ่น และเยำวชนอย่ำ ง
ต่อเนื่อง
73.
ข้อท้ำทำยคือ ปัญหำกำรดูแลเด็กท้องก่อนแต่งและคุณแม่วัยรุ่นประกำรหนึ่งคือ กำรตีตรำโดยสังคม
บำงกรณีเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ให้บริกำรไม่เข้ำใจปัญหำ ซ้ำเติมเด็กท้องก่อนแต่ง ทำให้ไม่กล้ำไปรับบริกำรจำกหน่วยงำน
รัฐเช่นกำรปรึกษำ กำรดูแลสุขภำพ กำรดูแลรับเงินสงเครำะห์ช่ วยเหลือบุตร
74.

โครงกำรสุขภำพเกี่ยวกับแผนงำนอนำมัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและทักษะชีวิต

75.
รัฐบำลไทยได้มีนโยบำยขยำยกำรบริกำรสุขภำพสำหรับเด็กด้อยโอกำสและครอบครัว ที่อยู่ช ำยขอบ
และกำร ให้บริกำรด้ำนสุขภำพที่ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์ด้ำนวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์เพิ่ม ขึ้นเช่น วัคซีนไข้ห วัด
ใหญ่ และเด็กที่เป็นโรคเรื้อรัง และยังจัดให้มี โครงกำรพัฒ นำระบบกำรดูแล ช่ว ยเหลือ และให้กำรคุ้มครองทำง
สังคมแบบองค์รวมสำหรับ เด็กที่ได้รับ ผลกระทบจำกเอดส์ เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่อยู่ในภำวะเปรำะบำงที่อยู่
ในพื้น ที่ที่มีค วำมชุก ของกำรติด เชื้อ เอชไอวีสูง (CHILD LIFE) ในด้ำ นกำรป้อ งกัน และคุ้ม ครองทำงสัง คม
(ปี 2555 – 2559)
76.
ข้อ ท้ำ ทำยคือ ยัง มีเ ด็ก บำงกลุ่ม ที่ไ ม่ส ำมำรถเข้ำ ถึง กำรบริก ำรสุข ภำพของรัฐ ได้เ ช่น เด็ก ในกลุ่ม จี
และเด็ก ที่บัต รประชำชน ขึ้น ต้น ด้ว ย (8) (9) ในทำงปฏิบัติส ถำนพยำบำลของรัฐ จะให้ก ำรดูแ ลทำให้มีภ ำระ
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถจะเบิกจำกงบประมำณที่จัดสรรมำให้ทำให้ มีกำรขำดทุนทำงแก้ก็คือควรจะมีกฎหมำยหรือ
ระเบียบให้เด็กเหล่ำนั้นได้มีสิทธิ์เพื่อจะได้ตั้งงบประมำณเบิกจ่ำยได้
77.
เด็ก ต่ำ งด้ำ วที่เ ป็น เหยื่อ กำรค้ำ ประเวณี เมื่อ ได้รับ กำรช่ว ยเหลือ ออกจำกสถำนบริก ำรไม่ส ำมำรถ
ตรวจโรค หรือ รับ บริก ำรสุข ภำพได้ เนื ่อ งจำกไม่ไ ด้รับ สิท ธิสุข ภำพในระบบประกัน สุข ภำพ ยัง ไม่มีร ะเบีย บ
ช่วยเหลือสุขภำพโดยไม่คิดค่ำบริกำรกรณีที่เด็กตกเป็นเหยื่อก่อนกำรส่งกลับประเทศต้นทำง กรณีที่โ รงพยำบำล
ไม่คิดค่ำ รัก ษำพยำบำลก็จ ะไม่ส ำมำรถเบิกจำกงบประมำณได้ใ นทำงปฏิบัติภ ำคประชำสังคมจะนำไปตรวจโดย
จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลให้
ยาเสพติดและสารเสพติด
(ย่อ หน้า 65) คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐ ภาคีใ ช้ม าตรการที่เ หมาะสมทั้ง ปวง รวมถึง การรณรงค์
เพิ่ม ความตระหนัก โดยมุ่ง ที่ก ลุ่ม วัยรุ่น และผลกระทบเชิง ลบของยาสูบ สุร า และยาเส พติด รวมถึง การให้
การศึกษาในกลุ่มเพื่อน และการอบรมด้า นทักษะชีวิตเกี่ยวกับการดาเนิน การเชิงการป้องกัน คณะกรรมการ
เสนอแนะ รัฐภาคีให้ดาเนินการโครงการบาบัดและฟื้นฟูสาหรับเด็กและวัยรุ่นติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์
78.
(มำตรกำรที่เ หมำะสมทั้ง ปวง รวมถึง กำรรณรงค์เ พิ่ม ควำมตระหนัก โดยมุ่ง ที่ก ลุ่ม วัย รุ่น เกี่ย วกับ
ผลกระทบเชิง ลบของยำสูบ สุร ำ และยำเสพติด ) กำรจัด เก็บ ข้อ มูล กำรใช้ส ำรเสพติด และกำรกระทำควำมผิด
เกี่ย วกับ ยำเสพติด ในเด็กของประเทศไทยยังไม่มีก ำรจำแนกอำยุที่เ ด็ก ตำมอนุสัญ ญำแต่จ ะจัด เก็บ ตำมช่ว งอำยุ
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ภำยใต้นิยำมเด็กและเยำวชน (ด/ย) คือต่ำกว่ำ 15 ปี และ 15 – 24 ปี ข้อมูลจึงไม่สะท้อนภำพรวมของปัญหำ
ควำมรุน แรงที่แท้จ ริงได้ จำกข้อมูล ที่มีกำรจัดเก็บพบว่ำ แม้จำนวน ด/ย ที่ถูกจับกุมในคดียำเสพติดจะลดลง แต่
สัด ส่ว นของ ด/ย ต่อ ผู้ที่ถูก จับ กุม ในคดีที่เ กี่ยวข้อ งกับ ยำเสพติด ทั้ง หมดเพิ่ม ขึ้นเล็ก น้อ ยระหว่ำ งปี พ.ศ. 2558
(37%) และปี พ.ศ. 2559 (39%) (ดูเอกสำรแนบตำรำง) 3
79.
ศูน ย์อำนวยกำรป้องกัน และปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (ศอ ปปส) เป็นหน่ว ยงำนกลำงในกำร
ปฏิบัติกำรเกี่ย วกับ ยำเสพติด ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558-2562
ซึ่งมียุทธศำสตร์ที่สำคัญคือ 1) ป้องกัน กลุ่มผู้มีโ อกำส เช่น กำรส่งเสริมกำรป้องกันให้กับ โรงเรียนมีโ ครงกำรเฝ้ำ
ระวัง ยำเสพติด ในสถำนศึก ษำ กำรจัด ตั้ง ชุด รณรงค์ก ำรป้อ งกัน ยำเสพติด แบบเคลื ่อ นที่โ ดยกำรสร้ำ งควำม
ตระหนักให้กับชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 2) กำรแก้ไขปัญหำผู้ติดยำโดยใช้กระบวนกำรบำบัดรักษำ
ที่มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม ซึ่งเด็กและเยำวชนเกือบครึ่งหนึ่งสมัครใจเข้ำบำบัด 3) กำรสร้ำงและพัฒ นำ
ระบบรองรับ กำรคืน คนดีใ ห้ส ัง คม โดยกำรติด ตำมดูแ ลให้ค วำมช่ว ยเหลือ ให้คำปรึก ษำทั้ง จิต ใจ กำรฟื ้น ฟู
สมรรถภำพ กำรศึกษำ อำชีพช่วยจัดหำงำนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ผ่ำนกำรบำบัดให้ดีขึ้น 4) กำรควบคุมตัว ยำ
และกำรค้ำยำ เช่น กำรสกัดกั้น และกำรป้องกันกำรลัก ลอบนำเข้ำยำเสพติดจำกประเทศเพื่อนบ้ำ นที่เป็นแหล่ง
ผลิตที่ รวมถึงกำรทำ กำรจับ กุมผู้ผ ลิตและอุปกรณ์กำรผลิตโดยมุ่งเน้นรำยใหญ่ กำรเร่งรัดกำรดำเนินคดีผู้ค้ำยำ
เสพติด และกำรกวดขัน เพื่อ ป้อ งกัน เจ้ำ หน้ำ ที่ข องรัฐ เข้ำ ไปเกี่ย วข้อ งซึ่ง ในช่ว งห้ำ ปีที่ผ่ำ นมำรัฐ บำลได้ถือ เป็น
นโยบำยสำคัญในกำรปรำบปรำมผู้ค้ำรำยใหญ่ และป้องกันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปเกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติกำรผสมระหว่ำงตำรวจและทหำรเพื่อปรำบรำมผู้ค้ำและเจ้ำ หน้ำที่ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นทำให้มีกำรจับกุม
ผู้ค้ำรำยใหญ่ได้เป็นจำนวนมำก 5) กำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรเพื่อปรำบปรำมผู้ผลิตใน
ต่ำงประเทศ เช่นกำรผลักดันควำมร่วมมือตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนยำเสพติดอำเซียน 6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
เพื่อป้อ งกัน ยำเสพติด เช่น กำรควบคุม พื้น ที่ก ำรตรวจสถำนบริก ำร สถำนบัน เทิง แหล่ง มั่ว สุม ร้ำ นเกม กำรสุ่ม
ตรวจชุม ชนที่เ สี่ย ง 7) กำรมีส่ว นร่ว มของภำคประชำชนสนับ สนุน กิจ กรรมในชุม ชน/หมู่บ้ำ น 8) กำรบริห ำร
จัดกำรอย่ำงบูรณำกำร โดยปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรและกลไกกำรดำเนินงำนเช่นนโยบำยและงบประมำณ
80.
กำรให้กำรศึกษำในกลุ่มเพื่อน และกำรอบรมด้ำนทักษะชีวิตเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเชิงกำรป้องกัน
ตำมยุทธศำสตร์ข้ำงต้นรัฐบำลไทยได้ดำเนินกำรตำมแผนงำนป้องกันยำเสพติดในเด็กตำมช่ว งวัยต่ำงๆ เช่น กำร
สร้ำงพื้น ฐำนภูมิคุ้ม กัน ในเด็ก ปฐมวัย และครูห รือ พี่เลี้ยงให้กั บเด็กตำมแนวคิด “ควำมสำมำรถของสมองในกำร
บริหำรจัดกำรชีวิต ” กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยำเสพติดในระดับประถมและ
มัธยมศึกษำ กำรสำรวจและคัดกรองนักเรียนและปรับเปลี่ยนพฤตกรรมด้วยรูปแบบที่เหมำะสม กำรสนับสนุนให้
สถำนศึก ษำกำหนดบทบำทและสร้ำ งควำมเข้ม แข็ง ให้กับกลไกและเครือ ข่ำ ยแกนนำเยำวชนและครู กำรสร้ำ ง
เครือ ข่ำ ยสถำบัน กำรศึก ษำและชมรมนัก ศึก ษำในระดับ อุด มศึก ษำเพื่อ ป้อ งกัน และเฝ้ำ ระวัง นอกจำกนั้น ยัง มี
3

ข้อมูลสถิติกำรจับ กุมดำเนินคดีเด็กและเยำวชนในคดียำเสพติด / จำนวนเด็กที่สมัครใจเข้ำรับ กำรบำบัด
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แผนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ เช่นกำรส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรนอกเวลำเรียนเช่น
กีฬำ ดนตรี และงำนจิตอำสำสำธำรณะ (เช่นโครง กำรเยำวชนอำสำด้ำนภัยยำเสพติด) รวมถึงกำรสนับสนุนใช้
แนวทำงศำสนำกล่อมเกลำ กำรใช้ชุมชนเป็นหูเป็นตำและใช้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ป้องกันยำเสพติด
(เพิ่มโครงกำรเกี่ยวกับเพื่อน)
81.
(กำรบำบัดและฟื้นฟูสำหรับเด็ กและวัยรุ่นติดสำรเสพติดและแอลกอฮอล์) รัฐ บำลได้ให้ควำมสำคัญ
กับ กำรป้อ งกัน กำรดื่ม สุร ำในเด็ก โดยมีก ลไกระดับ ชำติคือ คณะกรรมกำรควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ใน
กระทรวงสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551คณะกรรมกำรได้จัดทำแผน
ยุทธศำสตร์นโยบำยแอลกอฮอล์ระดับชำติเพื่อดำเนินงำน 4 ด้ำนคือ 1) ควบคุมกำรเข้ำถึงทำงเศรษฐศำสตร์ และ
ทำงกำยภำพ มีกำรดำเนินกำรคือปรับเพิ่มอัตรำภำษีของสุรำ กวดขันสถำนบริกำร/สถำนประกอบ เน้นกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยเคร่ง ครัด ห้ำ มอนุญำตให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปีเข้ำไปใช้บ ริก ำรฝ่ำฝืนดำเนิน กำ รอย่ำงเด็ด ขำด กำร
กำหนดวัน และเวลำที่ห้ำ มขำยเช่น วัน หยุดที่สำคัญ ทำงศำสนำพุท ธ กำหนด สถำนที่ห้ำ มขำย สถำนศึกษำและ
รอบๆ สถำนศึกษำ รวมถึงสถำนที่รำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ สวนสำธำรณะ สถำนีโดยสำร ท่ำเรือสำธำรณะ
เป็น ต้น 2) ปรับ เปลี่ย นค่ำ นิย ม และ ลดแรงสนับ สนุน กำรดื่ม สร้ำ งกำรรับ รู้เ พื่อ ให้ต ระหนัก ถึง กำรสร้ำ งควำม
มุ่งมั่นร่วมกันในกำรจัดกำรปัญหำกำรบริโ ภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำกับดูแลกำรโฆษณำทำงวิทยุและโทรทัศน์
สร้ำงข้อมูล องค์ค วำมรู้แ ละพัฒ นำเครือ ข่ำยวิช ำกำร 3) ลดอัน ตรำยของกำรบริโ ภค พัฒ นำระบบรูปแบบและ
วิธีกำรบำบัดรักษำผู้มีปัญ หำกำรบริโภคสุรำในระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ 4) กำรจัดกำรปัญหำแอลกอฮอล์
ในระดับพื้นที่ จัดตั้งกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และกำหนดให้องค์กำรปกครองท้องถิ่นจัดทำ
นโยบำยควบคุม กำรดื่ม แอลกอฮอล์ โครงกำร“ลด เลิก เหล้ำในวัย รุ่น ” ถือเป็นกิจกรรมหลัก ในแผนงำนป้ อ งกัน
กำรดื่มแอลกอฮอล์ระดับชำติ
82.
รัฐบำลได้เน้นมำตรกำรรณรงค์เพื่อล้มเลิกค่ำนิยมกำรเข้ำสังคมโดยแอลกอฮอล์ เช่นค่ำนิยมงำนเลี้ยง
งำนเทศกำลที่จะต้องมีสุร ำ กำรยกเลิกค่ำนิยมซื้อของฝำกที่เป็นสุรำและควบคุมกำรโฆษณำสุรำเพื่อปรับเปลี่ยน
กำรยอมรับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ฝังอยู่ในกำรรับรู้ของคนไทยที่เกิดจำกกำรโฆษณำที่ผ่ำนมำในช่ว งหลำยสิบ ปี
พร้อมกันนั้นก็สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในรอบสิบปีที่ผ่ำนมำมีเครือข่ำยภำคี
ต่อต้ำนกำรดื่มแอลกอฮอล์ และ บุหรี่เกิดขึ้นจำนวนมำกโดยกำรสนับสนุนของกองทุน สสส เช่น เครือข่ำยองค์กร
งดเหล้ำ เครือข่ำยมีภำคีทุกภำคกระจำยอยู่เกือบทุกจังหวัด เป้ำหมำยคือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน กำร
รวมรวบข้อ มูล ข่ำ วสำร เป็น ศูน ย์ก ลำงข้อ มูล ปัญ หำ มีกิจ กรรมรณรงค์ห ลำยอย่ำ งเช่น กำรลงชื่อ งดเหล้ำ
เข้ำ พรรษำออนไลน์ กำรมอบเกีย รติบัต รให้กับ ผู้ที่ต้ อ งกำรสื่อ รณรงค์แ ละบุค คลที่อุทิศ ตนรณรงค์ก ำรเลิก ดื่ม
แอลกอฮอล์ มีสำยด่วนเลิกเหล้ำ 1413 และรณรงค์งำนเทศกำลให้เป็นเป็นกิจกรรม “ปลอดสุรำ”มีกำรรณรงค์ใน

49
กลุ่มกลุ่มเยำวชน มูลนิธิสื่อเยำวชนเป็นกระบอกเสียงของเยำวชนสื่อถึงเยำวชน ค่ำยเยำวชนแกนนำแก้ไขปัญหำ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
83.
รอบห้ำปีที่ผ่ำ นมำประเทศไทยได้ออกมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เข้มงวดขึ้นเรื่อ ยๆ เพื่อควบคุมกำร
จำหน่ำยสุรำในลักษณะต่ำงๆ เช่น
1). กำรห้ำ มดื่ม แอลกอฮอล์บ นทำงในขณะขับ ขี่ห รือ ในขณะโดยสำรอยู่ใ นรถหรือ บนรถ ( พ.ศ.
2555) กำรห้ำมขำย หรือ ดื่มในสถำนที่หรือบริเวณรัฐวิส ำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ และในพื้นที่ประกอบกิจกำร
โรงงำน ยกเว้น บริเ วณที่จัดไว้เ ป็น ร้ำ นค้ำ หรือ สโมสร (2555) กำรห้ำมขำยและห้ำ มดื่มในสวนสำธำรณะ ของ
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ รวมถึงท่ำเรือโดยสำรสำธำรณะและสถำนีรถไฟ รถโดยสำรสำธำรณะ (พ.ศ.
2556) ห้ำมขำยในสถำนที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ (2558)
2). กำหนดวันห้ำมขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหยุดซึ่งเป็นวันสำคัญทำงศำสนำพุทธ ( พ.ศ. 2558)
ส่ว นในปรกติกำหนดห้ำมขำยระหว่ำ งเวลำ 11.00-14.00 น และ เวลำ 17.00 – 24.00 น เว้น แต่ กำรขำยใน
สถำนบริกำร
3). กำหนดรูปแบบของข้อควำมคำเตือนประกอบภำพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภำพ
สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้กำรกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ ต้องแสดงคำเตือน
ตำมที่คณะกรรมกำรได้กำหนด (พ.ศ. 2557) (เพิ่ม-กำรดูแลเด็กกำรบำบัด)
84.

ข้อท้ำทำย
1). ค่ำนิย มและวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในบำงพื้นที่ที่ยอมรับกำรดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวัน จะ
พบว่ำหลำยๆ กรณีเด็กจะถูกชักจูงจำกบิดำมำรดำหรือคนในครอบครัวเอง (เพรำะเป็นค่ำนิยมหรือเป็นเรื่องปรกติ
ในชีวิต ) ควำมคิด ที่ว่ำ ผู้ช ำยต้อ งดื่ม เหล้ำ (กำรไม่ดื่ม เหล้ำ ยัง เป็ น เด็ก น้อ ย) จำเป็น ต้อ งปรับ เปลี่ย นควำมเชื่อ
นอกจำกนั้นต้องเข้มงวดกับโฆษณำแฝง ที่สร้ำงควำมเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับกำรดื่มแอลกอฮอล์
2). วัฒ นธรรม กำรให้เ หล้ำ เป็น ของฝำก หรือ บุค คลที่เ ป็น ตัว อย่ำ งของเยำวชน เช่น พ่อ แม่ บำง
ท้องที่ ครู รวมถึงดำรำ ศิลปินนักที่แสดงยังขำดควำมตระหนัก รวมถึงสื่อ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นท้ำทำยที่จะต้อง
สร้ำงควำมสำนึก
3). กำรป้อ งกัน นักดื่มหน้ำใหม่ที่เ ป็นเด็กโดยเฉพำะเด็กหญิงซึ่ง จะเสี่ยงต่อกำรถูกล่ว งละเมิด และมี
โอกำสส่งผลต่อบุตร
4). มำตรกำรควบคุม กำรโฆษณำ ผู้ผ ลิต ทำกำรตลำดที่มีรูป แบบต่ำ งๆ แม้ว่ำ จะมีก ฎหมำ ยห้ำ ม
โฆษณำ แต่ผู้ป ระกอบกำรเลี่ย งเช่น ใช้ชื่อและตรำผลิตภัณฑ์อื่น เช่นน้ำดื่มเพื่อเลี่ยงกฎหมำย มำตรกำรส่งเสริม
กำรขำย ต่ำงๆ เชนสนับ สนุน กิจ กรรมเพื่อสัง คม กำรแข่งขันกีฬำหรือมำตรกำรต่ำงๆ เป็นช่องว่ำงของกฎหมำย
ช่องว่ำงของกฎหมำย ตำม พ.ร.บ. ควบคุมสุรำ ม. 32 ที่ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำโดยอวดอ้ำงสรรพคุณหรือชักจูงใจให้
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ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่กรณีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่มีสัญลักษณ์ หรือ ตรำของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
โดยไม่ปรำกฏภำพของสินค้ำสำมำรถกระทำได้
5). ขำดกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่นกำรห้ำมสถำนศึกษำและรอบๆ สถำนศึกษำเป็นเขต
ปลอดแอลกอฮอล์ ยังปัจจุบันยัง แต่ยังพบเห็นร้ำนจำหน่ำยสุรำอยู่รอบสถำบันกำรศึกษำทั่ว ไป หลำยหลำยกรณี
มีเด็กต่ำกว่ำ 18 ปีเข้ำไปใช้สถำนบริกำร ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและปิดสถำนบริกำรและลงโทษ
กับ เจ้ำหน้ำที่ที่มีส่ว นรู้เห็น กำรออกใบอนุญำตจะต้องพิจำรณำคุณสมบัติย้อนหลังว่ำ ไม่เคยถูกถอนใบอนุญำตมำ
ก่อน (ใช้โทษเชิงเศรษฐกิจที่ได้สัดส่วนมำกกว่ำกำรจำคุก)
มาตรฐานการดารงชีวิต
(ย่อ หน้า 67) คณะกรรมการเน้น ย้าข้อ เสนอแนะฉบับ เดิม ว่า รัฐ ภาคียัง คงจัด สรรทรัพ ยากรเพื่อ ลด
ความยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตภาคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และภาคใต้ คณะกรรมการเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้รัฐภาคี ดาเนินการดังนี้
(ก) เสริม ความพยายามในการพัฒ นาและตรวจสอบติด ตามยุท ธศาสตร์ก ารลดความยากจนระดับ
ท้อ งถิ ่น และชุม ชน โดยเน้น การสร้า งหลัก ประกัน ว่า สามารถได้ร ับ บริก ารขั ้น พื ้น ฐาน อาทิ โภชนาการ
เครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย น้าและสุขาภิบาล ตลอดจนบริการด้านสัง คม สุข ภาพ และการศึกษาอย่างเพีย งพอโดย
เท่าเทียมกัน
(ข) ออกมาตรการพิเศษชั่วคราวและการปฏิบัติเชิงเน้น ย้าเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กลุ่ม
ประชากรด้อยโอกาส รวมถึงการจัดเตรียมกองทุนเฉพาะและความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนเด็ก
และครอบครัวที่ได้รับกระทบจากความยากจน
(ค) ศึก ษาและพิจ ารณาความเป็น ไปได้ใ นการดาเนิน โครงการเงิน ช่ว ยเหลือ เด็ก ถ้ว นหน้า เพื่อ แก้ไ ข
ปัญหาความเหลื่อมล้าและให้เด็กแต่ละคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสามารถตั้งต้นชีวิตที่ดี

85.
จัดสรรทรัพยำกรเพื่อลดควำมยำกจนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเขตภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคใต้ (ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงกำรของรัฐบำลที่ลดควำมยำกจน-กำรกระจำยรำยได้ โครงกำรพิเศษ ภำคอี สำน
ภำคใต้)
86.
กำรสร้ำ งเสริม ควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำและกำรตรวจสอบติด ตำมยุท ธศำสตร์กำรแก้ไขปัญ หำ
ควำมยำกจนในระดับท้องถิ่นและชุมชน (ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ควำมยำกจน ดูจำกข้อมูล จปฐ.
รวมถึงข้อมูล ของกรมกำรพัฒ นำชุมชน มีตัว ชี้วัดระดับจังหวัด แต่อำจจะไม่สื่อถึ ง หรือไม่เห็นภำพรวม อำจต้อง
นำมำวิเครำะห์ หรือแปลงเป็นข้อมูลสำหรับกำรดำเนินงำน)
87.
มำตรกำรพิเ ศษเพื่อ ยกระดับ มำตรฐำนกำรครองชีพ ให้ก ลุ่ม ประชำกรด้อ ยโอกำสรวมถึง กองทุน
ประเทศไทยได้มีมำตรกำรพิเศษหลำยมำตรกำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพให้ประชำกรกลุ่มด้อยโอกำส
และเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเริ่มต้นชีวิตที่ดี เช่น
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(ก) ด้ำ นสุข อนำมัย ประเทศไทยใช้นโยบำยประกัน สุขภำพถ้ว นหน้ำ ประชำชนทุกคนมีสิทธิได้รับ
กำรดูแลรักษำพยำบำลจำกรัฐ ตำม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550
(ข) ด้ำนกำรช่ว ยเหลือสงเครำะห์ค่ำครองชีพ ครอบครัว ที่มีรำยได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้จะได้รับเงิน
สงเครำะห์ครอบครัวยำกจน ครั้งละ 2,000 บำท ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปีซึ่งได้ริเริ่มดำเนินกำรใน พ.ศ. .....หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ (พ.ม.) ได้ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อยได้เข้ำถึงกองทุนอย่ำงทั่ว ถึง ใน ปี 2557 มีผู้ขอรับเงิน
สงเครำะห์.....รำย เปรียบเทียบกับ ปี 2559 มีผู้ขอรับ....รำย
(ค) กำรช่วยเหลือค่ำครองชีพแม่และเด็ก สำหรับบุคคลที่มีประกันสังคม รัฐ จะสมทบเงินค่ำคลอดบุตรเหมำจ่ำย
ครั้งละ 13,000 บำทต่อครั้ง และเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 400 บำท ต่อบุตรหนึ่งคน ครำวละไม่เกิน 2 คน (บุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งอำยุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ หำกบุตรคนใดคนหนึ่งครบ 6 ปี ให้เลื่อนบุตรลำดับต่อไปได้รับสิทธิ)
(ค) กำรช่ว ยเหลือ เพื ่อ ให้ศ ึก ษำระดับ ที ่ส ูง ขึ ้น มีเ งิน กู ้ย ืม กำรศึก ษำส ำหรับ เด็ก ที ่เ รีย นใน
ระดับอุดมศึกษำที่ไม่คิดดอกเบี้ย
(ง) กำรช่วยเหลือดูและเด็กเล็ก ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพครูพี่
เลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
88.
(ศึกษำและพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรดำเนินโครงกำรเงินช่วยเหลือเด็กถ้วนหน้ำ) ประเทศไทย
ได้จัดตั้งกองทุนหลำยประเภทเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ กำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น เงินสงเครำะห์

52

บทที่ 8
การศึกษา นันทนาการ และ กิจกรรมทางวัฒนธรรม
(ข้อ 28-29, 31)
การศึกษา การฝึกอาชีพและการแนะแนว
(ย่อ หน้า 69) ในคาแนะนาทั่ว ไปฉบับ ที ่ 1 ว่า ด้ว ยเป้า ประสงค์ข องการศึก ษา (พ.ศ. 2544) (the
General Comment No. 1 on the aims of education (2001) และคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 7 ว่าด้วยการ
ปฏิบัติเ พื่อ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (the General Comment No. 7 on implementing rights in early
childhood) นั้น คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการนโยบายและมาตรการอื่นที่มีประสิท ธิผลเพื่อ สร้ างหลักประกัน ว่าเด็กทุกคนตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัย เข้าโรงเรียนได้รับโอกาสด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีการสนับสนุน ที่มีประสิท ธิผลด้านการ
บริการสุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และการคุ้มครองที่จาเป็น เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการได้เต็มที่
(ข) พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ให้ เ ป็น ที่ย อมรับ ในระดับ นานาชาติ เพื่อ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปประยุกต์ใช้
(ค) กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยและมาจากครอบครัวยากจนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
(ง) ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในวัยเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียน
(จ) ดาเนินการศึกษารอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันและการ
คงอยู่ใ นโรงเรีย นอยู่ใ นระดับ ต่า และการพัฒ นาแผนปฏิบัติง านที่มีก รอบระยะเวลาชัด เจนเพื่อ แก้ปัญ หาโดย
คานึงถึงมิติหญิงชาย ความเหลื่อมล้า และมาตรการป้องกัน
(ฉ) กระตุ ้น เด็ก โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง เด็ก ผู ้ช ายในเขตจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ ใ ห้ศ ึก ษาต่อ ระดับ
มัธยมศึกษา
(ช) นานโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างหลั กประกัน ว่ามีการศึกษาทวิ ภ าษาที่มี
ประสิทธิผลตั้งแต่ เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยตามข้อบท 30 ของอนุสัญญานี้
(ซ) รับ มาตรการที่ชัด เจนและเป็น รูป ธรรมเพื่อ ปรับ ปรุง คุณ ภาพการศึก ษาและปรับ ปรุง ผลลัพ ธ์ด้า น
การศึก ษาในทุก ระดับ ให้ดีขึ้น รวมทั ้ง การจัด หาวัส ดุแ ละสิ่ง อานวยความสะดวกประกอบการเรีย นการสอน
เสริมสร้างการฝึกหัดครู และการนิเ ทศ การบรรจุค รูที่มีคุณวุฒิใ ห้ม ากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้ห ญิง และบุคคล
จากชนกลุ่ม น้อ ยและกลุ่ม ชนพื้น เมือ ง สร้า งขีด ความสามารถของกระทรวงศึกษาธิก าร และปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบติดตามการเรียนรู้ของเด็ก
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(ฌ) พิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาต่อต้านการเลือ กปฏิบัติใ นด้านการศึกษาขององค์การ การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (the UNESCO Convention against Discrimination in
Education)

89.
(กำรสนับ สนุน ที่มีป ระสิท ธิผ ลต่อ พัฒ นำกำรของเด็ก ปฐมวัย ) รัฐ บำลไทยได้ก ระจำยอำนำจให้
องค์ก ำรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น หน่ว ยงำนรับ ผิด ชอบดำเนิน งำน ศูน ย์พัฒ นำเด็ก ปฐมวัย โดยรัฐ บำลเป็น ผู้
กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษำธิกำรร่ว มกับกระทรวงอื่น 4 กระทรวง คือ มท
สธ พม และ วธ และรัฐ บำลได้ส นั บ สนุน ทรัพ ยำกรต่ำ งๆ นโยบำยเด็ก ปฐมวัย พ.ศ. 2554-2559 มีแ ผน
ยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนคือ ยุทธศำสตร์ที่1 เด็กทุกคนได้รับบริกำรในกำรพัฒ นำเต็มศักยภำพ เช่น โครงกำรส่งเสริม
โภชนำกำรและอนำมัย แม่แ ละเด็ก กำรส่ง เสริม กำรเจริญ เติบ โตโภชนำกำรของเด็ก ปฐมวัย ในศูน ย์เ ด็ก เล็ก
ยุท ธศำสตร์ ที่ 2 ไอโอดีน กับ กำรพัฒ นำเด็ก ปฐมวัย ยุท ธศำสตร์ที่ 3 กำรอบรมเลี ้ย งดูเ ด็ก ปฐมวัย เช่น กำร
ฝึก อบรมแก่ผู้ป ฏิบัติง ำนด้ำ นเด็ก ปฐมวัย ในสถำนรองรับ เด็ก เอกชน (สถำนรับ เลี้ย งเด็ก สถำนสงเครำะห์เ ด็ก
สถำนแรกรับ สถำนพัฒ นำและฟื้น ฟู) โครงกำรพัฒ นำพ่อ แม่ ผู้ป กครองเด็ก ปฐมวัย กำรใ ห้ค วำมรู้ค รูป ฐมวัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กลไกกำรดำเนินงำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เช่นกำรประเมิน ทบทวนสถำนกำรณ์โ ดยคณะกรรมกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนและศูนย์พัฒ นำเด็กปฐมวัยทั้ง
รัฐและเอกชน กำรวิจัยเพื่อติดตำมสภำวกำรณ์เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดำร เป็นต้น
90.
(กำรพัฒ นำคุณ ภำพและมำตรฐำนกำรพัฒ นำเด็กปฐมวัยสำหรับองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น นำไป
ประยุกต์ใช้) ประเทศไทยได้รับเอำมำตรฐำนกำรวัดพัฒ นำกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย (Early Childhood Learning
Development - ELDS) ซึ่งมีกำรกำหนดระดับควำมรู้และกิจกรรมที่วัดได้สำหรับเด็กอำยุ 0-5 ปี มำเริ่มใช้ใน
ประเทศ และได้ใ ช้เ ป็น เกณฑ์สำหรับ ประเมิน มำตรฐำนของศูน ย์พัฒ นำเด็ก เล็ก ทั่ว ประเทศ ในปี 2555 มีก ำร
ประเมินคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย (ศพด.) ทั้งหมดกว่ำ 20,000 แห่งทั่ว ประเทศโดยกรมอนำมัย อย่ำงไรก็
ตำมพบว่ำ มี ศพด. อีก ประมำณร้อ ยละ 30 ที่ยัง ไม่ผ ่ำ นเกณฑ์ม ำตรฐำน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หำนี้ก รมส่ง เสริม กำร
ปกครองท้อ งถิ่น (มท) ได้ร ่ว มมือ กับ สำนัก สนับ สนุน สุข ภำวะเด็ก เยำวชนและครอบครัว ส ำนัก งำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดำเนินโครงกำรส่งเสริมศักยภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น ให้เ ป็น ศูน ย์เรีย นรู้ด้ำนกำรพัฒ นำปฐมวัย ศพด เพื่อ ศพด. ครอบคลุมพื้น ที่ต่ำงๆ ทั่ว ประเทศให้ไ ด้
คุณภำพ
91.
(กำรส่งเสริมให้เด็กที่ไม่ได้พูดภำษำไทยและเด็กที่มำจำกครอบครัวยำกจนให้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย) เพื่อสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มำจำกครอบครั วยำกจนและเด็กที่ไม่ได้พูดภำษำไทยมีโอกำสอย่ำงเท่ำ
เทียมในกำรได้พัฒ นำ ประเทศไทยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนครอบครัว ยำกจนหลำยประเภท ได้ส นับสนุนอุปกรณ์
กำรศึก ษำ อำหำรกลำงวัน และและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น เสื้อผ้ำ แก่เด็ก ในลัก ษณะกำรให้เ ปล่ำ สำหรับ
เด็กที่ไม่ได้พูดภำษำไทย ศพด. ที่อยู่ในท้องถิ่นได้จัดผู้ดูแล ครูและบุคลำกรที่ใช้ภำษำของท้องถิ่น (ภำษำของกลุ่ม
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ชำติพัน ธุ์) องค์ก รกำรกุศ ลและองค์ก รภำคประชำสัง คมมีบ ทบำทอย่ำ งมำกในกำรพัฒ นำเด็ก ปฐมวัย ที่ไ ม่ใ ช้
ภำษำไทยซึ่ง รัฐ บำลไทยได้ส นับ สนุน องค์ก รเหล่ำ นี้ทั้ง ในด้ำ นกำรเงิน กำรประสำนงำนและวิ ช ำกำรเช่น กำรจัด
ฝึกอบรมครูและพี่เลี้ยง
92.
(ดำเนินมำตรกำรเร่งด่วนเพื่อให้โอกำสด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กที่อยู่ในวัยเรียนระดับประถมศึกษำ (6-11 ปี)
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรีย น) มีกำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกำศทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ เน้นกำรสร้ำง
โอกำสกำรศึกษำ ให้เกิดแก่ป ระชำชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้บกพร่องทำงกำยและกำร
เรีย นรู้ร วมทั้งชนกลุ่มน้อยเพิ่ม โอกำสทำงกำรศึกษำและกำรมีส่ว นร่ว มของทุ ก ภำคส่ว นของสังคมในกำรบริห ำร
และกำรจัดกำรศึกษำและเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ปกครอง
93.
(กำรศึกษำสำเหตุ ขอบเขตปัญหำและพัฒนำแผนงำนเพื่อแก้ปัญหำกำรออกจำกกลำงคันและกำรอยู่
ในระบบกำรศึกษำต่ำ) ประเทศไทยได้มีโครงกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสำเหตุ ปัจจัย ลักษณะ และขอบเขตของกำร
ออกจำกโรงเรีย นกลำงคัน อย่ำ งต่อ เนื่อ ง และได้นำผลกำรศึก ษำวิจัยมำใช้ใ นกำรวำงแผนแก้ไ ขปัญ หำกำรออก
กลำงคัน มีก ำรส ำรวจข้อ มูล นัก เรีย นในสัง กัด ที ่อ อกกลำงคัน ในปีก ำรศึก ษำ 2557 -2558 (ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน (สพฐ.) พบว่ำ มีจำนวนลดลงอย่ำ งต่อ เนื่อ ง สำเหตุส ำคัญ ของกำรออก
กลำงคัน คือ ฐำนะยำกจน กำรอพยพตำมผู้ป กครอง กำรเจ็บป่ว ย ปัญ หำครอบครัว สมรสแล้ว มีปัญหำในกำร
ปรับตัว แนวทำงที่ประเทศไทยใช้ดำเนินกำรแก้ไขคือ
1). มำตรกำรระยะยำว
(ก) มีก ำรสำรวจข้อ มูล นัก เรีย นออกกลำงคัน รำยบุค คลและรำยจัง หวั ด พร้อ มวิเ ครำะห์
ปัญหำเด็กกลุ่มเสี่ยงจำแนกตำมสำเหตุ และประสำนควำมร่ว มมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่ว ยงำนต่ำงๆ
เพื่อร่วมกันป้องกัน เช่นกำรเยี่ยมนักเรียนที่ขำดเรียน กำรให้คำแนะนำแก้ปัญหำ กำรให้ทุนกำรศึกษำที่เรียนดีแต่
ยำกจน และกำรมีกองทุนสำหรับกู้ยืมเพื่อ กำรศึกษำ
(ข) กำหนดแผนงำนระยะเร่ง ด่ว นและระยะยำว ที่มีก ำรบูร ณำกำรกำรในระดับ จัง หวัด
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำธิกำรจังหวัด ตลอดจน
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดรับรู้และทำงำนด้วยกัน
(ค) จัดทำระบบข้อ มูล ที่จ ะนำมำใช้ในกำรวำงแผนติด ตำมนัก เรีย นให้ก ลับมำเรียนให้ม ำก
ที่สุด และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2). มำตรกำรระยะสั้น
(ก) นโยบำยลดเวลำเรีย น เพิ่ม เวลำเรีย นรู้ เช่น กิจ กรรมทำงเลือ กหรือ กิจ กรรมทำง
นันทนำกำรนอกห้องเรียนสำหรับเด็ก เช่น โครงกำร “To Be Number One”เพื่อให้เด็กได้แสดงออกและแสดง
ศักยภำพของตนในระบบโรงเรียนไม่ใช้เวลำว่ำงเปล่ำประโยชน์และช่วยให้เด็กผ่อนคลำย
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(ข) ระบบกำรช่ว ยเหลือ นัก เรีย นในโรงเรีย น สำเหตุข องกำรออกจำกโรงเรีย น โครงกำร
เรียนเยี่ยมบ้ำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ และทุนกู้ยืม
(ค) กำรแก้ปัญ หำเด็ ก หนีเ รีย น เด็ก ติด ร้ำ นเกมส์ มีก ำรกวดขัน สถำนที่ ฝึก อบรมสำรวัต ร
นักเรียน โครงกำรชุมชนสอดส่องดูแล พร้อมกับสร้ำงควำมตระหนักให้สังคมดูแลเด็ก
(ง) กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินแก่ครอบครัวยำกจน
94.
(กระตุ้นเด็กโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กผู้ชำยในเขตจังหวัดขำยแดนภำคใต้ให้ศึกษำต่ อระดับมัธยมศึกษำ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำเด็กในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ออกกลำงคันได้ดำเนินกำรโดยส่งเสริมให้เด็กเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับมัธยมศึกษำในระบบสำมัญคู่กับโรงเรียนศำสนำ (ปอเนำะ) โดยกำรรณรงค์ผ่ำนผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่น
ให้เห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำต่อ มีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำพิเศษให้กับเด็กในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมถึง
กำรใช้ร ะบบโควตำ และกำรรับ สมัค รกำรศึก ษำต่อ ในระดับ อุด มศึก ษำเป็น กำรเฉพำะสำหรับ เด็ก ในจัง หวัด
ชำยแดนภำคใต้เพื่อ จูงใจให้เ ด็ก ศึก ษำต่อ ในระดับ มัธ ยมและอุด มศึกษำ ใน พ.ศ. 2559 พ.ม. ได้ทำกำรศึก ษำ
ศึก ษำปัญ หำและแนวทำงกำรแก้ปั ญ หำเด็ก ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไม่ส งบภำคใต้ เพื่อเสนอแนะเชิง
นโยบำยแบบองค์ร วม รวมถึงผลกระทบต่อ กำรศึก ษำและกำรออกกลำงคันของเด็ก ซึ่งแนวทำงกำรแก้ไขจะได้
นำไปพิจำรณำจัดทำเป็นแผนและกำรปฏิบัติกำรต่อไป
95.
(กำรทำให้ศ ึก ษำทวิภ ำษำมีป ระสิท ธิผ ลตั้ง แต่เ ด็ก โดยเฉพำะส ำ หรับ เด็ก ที่ไ ม่ไ ด้พ ูด ภำษำไทย)
ประเทศไทยตระหนักถึงควำมสำคัญของภำษำต่อพัฒ นำกำรของเด็กในสภำพแวดล้อมทำงสังคมและวัฒ นธรรม
ของเด็ก เคำรพกำรใช้ภำษำของกลุ่มเชื้อชำติต่ำงๆ เพื่อสงวนรักษำควำมหลำกหลำยของอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
กำรส่งเสริมกำรใช้ภ ำษำไทยเพื่อให้เด็กทุกคนสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงกลมกลืน รวมถึงสนับสนุนกำรใช้
ภำษำอำเซีย นเพื่อ กำรเข้ำ เป็น ส่ว นหนึ่ง ชองประชำชนชำวอำเซีย น พร้อ มกัน นั้น ประกัน ว่ำ เด็ก ทุก คนจะได้รับ
กำรศึกษำโดยไม่มีควำมเหลื่อมล้ำเนื่องจำกอุปสรรคทำงภำษำ รัฐบำลไทยได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวดังนี้
1). กำรพิจำรณำจัดทำแผนยุทธศำสตร์ภำษำแห่งชำติ โดยรำชบัณฑิตยสถำน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
รับฟังควำมเห็นของประชำชน
2). กำรรณรงค์กำรอ่ำน รวมถึงกำรให้รำงวัลกำรใช้ภำษำไทยดีเด่นประจำปี
3). กำรส่งเสริมกำรใช้ภ ำษำประจำชำติอ ำเซีย นในกำรศึกษำระดับต่ำงๆ มีกำรพัฒ นำส่งเสริม ครู
ผู้สอนเพิ่มพูนศักยภำพในกำรสอนภำษำอำเซียน และภำษำอื่น มีกำรพัฒ นำหลักสูตรและกำรจัดอบรมกำรเรียน
กำรสอนภำษำถิ่นและภำษำของกลุ่มเชื้อชำติ และกำรพัฒนำบุคลำกรในท้องที่เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรภำษำถิ่นได้
4). มีส ถำบัน ที่มีห น้ำที่ในกำรส่งเสริม พัฒ นำศัก ยภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำของครู /ผู้ส อน เช่น
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ภำษำอำเซียน ภำษำอื่นๆ และสถำบันมำนุษยวิทยำสิรินธรที่เน้นสอนภำษำถิ่น)
5). เพื่อประกัน ว่ำกำรศึกษำของเด็กที่ไม่ได้พูดภำษำไทยมีควำมสัมฤทธิผ ล มีกำรกำหนดมำตรฐำน
ของครู และส่งเสริม/สนับ สนุน พัฒ นำศัก ยภำพในกำรเรีย นกำรสอนของครูผู้ ส อน มีห ลักสูตรและมีกำรวัดผลที่
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เป็นมำตรฐำน มีกำรประเมินผลสถำนศึกษำและหลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อใช้ในปรับปรุงและพัฒนำ ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำไทยเป็นเกณฑ์วัดผลด้ำนหนึ่งในกำรประเมิน
96.
(มำตรกำรที่ช ัด เจนและเป็น รูป ธรรมเพื่อ ปรับ ปรุง คุณ ภำพกำรศึก ษำและปรับ ปรุง ผลลัพ ธ์ ด้ำ น
กำรศึกษำในทุกระดับ ) สำนัก งำนกำรปฐมศึก ษำขั้น พื้น ฐำนได้กำหนดเป้ำหมำยควำมสัมฤทธิผ ลทำงกำรเรีย น
ระดับ ชำติใ นกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำนสำหรับ 5 กลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ และได้ดำเนิน งำนตำมแผนยุท ธศำสตร์ก ำร
พัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีแผนกลยุท ธ์คือ1) ปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ข องครูผู้ส อนเกี่ยวกับ จุด มุ่งหมำยใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งในระดับ ชำติและนำนำชำติ โดยเฉพำะอย่ำง ยิ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2)
พัฒ นำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในด้ำนกำรจัดกำร เรียนรู้และกำรวัดประเมินผลให้ค รูผู้ส อนที่เน้นทักษะ
กระบวนกำร คิดให้ทันสมัยและก้ำ วทันในระดับนำนำชำติ 3) พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำให้
มีคุณ ภำพ ได้ม ำตรฐำนและเป็น ที่ย อมรับ ทำงวิช ำกำรเทีย บเคีย งกับ นำนำชำติใ ห้แ ก่ส ถำนศึก ษำ 4) พัฒ นำ
นวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเรีย นรู้และกำรวัดและ ประเมินผลกำรศึกษำให้ทันสมัยและก้ำวทันในระดับนำนำชำติ
เผยแพร่ให้แก่สถำนศึกษำ
97.
มำตรกำรที ่ดำเนิน กำรมำตั ้ง แต่ปี 2557 ที ่ส ำคัญ เช่น กำรสร้ำ งควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจและควำม
ตระหนักให้กับ ผู้บ ริห ำรกำรศึกษำส่ว นกลำงและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำทั้งภำครัฐ และ เอกชน
กำรจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงลึกกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนว PISA เข้ำสู่ห้องเรียน จัดทำหลักสูตรพัฒ นำศักยภำพ
ครอบคลุมทักษะสำคัญคือ กำรอ่ำน(Reading) คณิตศำสตร์ (Mathematics) วิทยำศำสตร์ (Science) อบรมผู้
ปฏิบัติใ นระดับ เขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำและ สถำนศึก ษำ นิเ ทศติด ตำมอย่ำ งต่อ เนื่อ งโดยส่ว นกลำงและเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดระดับทักษะตำมหลักสูตรรวมถึงส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนเครือข่ำย
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
98.
เพื่อ ประกัน ว่ำ กำรศึก ษำทุก ระดับ ทุก ท้อ งที่จ ะจัด กำรศึก ษำที่ไ ด้ม ำตรฐำนระดับ ชำติใ ห้กับ เด็ก นั้น
พ.ร.บ. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกแห่งมีกำรประเมิน
คุณ ภำพซึ่ง เกณฑ์ก ำรประเมิน จะมีก ำรทบทวนเป็น ระยะๆ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ปรัช ญำและวัต ถุป ระสงค์ข อง
กำรศึกษำ รอบในกำรประเมินจะดำเนินกำรทุกๆ 5 ปี เกณฑ์มำตรฐำนปัจจุบันประกำศใช้ประกำศให้ใช้เมื่อ วันที่
16 กุม ภำพัน ธ์ 2554 กำหนดมำตรฐำน 5 ด้ำ น คือ 1) มำตรฐำนด้ำ นคุณ ภำพผู้เ รีย น มีค่ำ น้ำหนัก 30 % 2)
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ มีค่ำน้ำหนัก 50% 3) มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีค่ำน้ำหนัก
10% 4) มำตรฐำนด้ำ นอัต ลัก ษณ์ข องสถำนศึก ษำ มีค่ำ น้ำหนัก 5% 5) มำตรฐำนด้ำ นมำตรกำรส่ง เสริม แนว
ทำงกำรปฏิรูป กำรศึกษำมีค่ำน้ำหนัก 5% เกณฑ์ด้ำนที่ส องจะเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลลัพธ์ของกำรจัด กำรศึกษำ
เกณฑ์ต ำมมำตรฐำนด้ำ นนี ้เ ช่น ครูป ฏิบ ัติง ำนตำมบทบำทหน้ำ ที่อ ย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพและเกิด ประสิท ธิผ ล
สถำนศึก ษำมีก ำรจัด หลัก สูต ร กระบวนกำรเรีย นรู้ แ ละกิจ กรรมพัฒ นำคุณ ภำพผู้เ รีย นอย่ำ งรอบด้ำ น มีก ำรจัด
สภำพแวดล้อ มและกำรบริก ำรที่ส่ง เสริม ให้ผู้เ รีย นพัฒ นำเต็ม ศัก ยภำพ และมีก ำรประกัน คุณ ภำพภำยในของ
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สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2569 วิสัยทัศน์
“คนไทยทุก คนได้รับ กำรศึ ก ษำและเรีย นรู้ต ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณ ภำพ ดำรงชีวิตอย่ำงเป็น สุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย งและกำรเปลี่ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ประกอบด้ว ย 6 ยุทธศำสตร์ คือ
1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและกำรพัฒนำกำลังคน กำรวิจั ยและ
นวัต กรรมเพื่อ สร้ำ งชีดควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ของประเทศ 3) กำรพัฒ นำศัก ยภำพคนทุก ช่ว งวัย และกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรีย นรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทีย มทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำร
ศึก ษำเพื่อ เสริม สร้ำ งคุณ ภำพชีวิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม 6) กำรพัฒ นำป ระสิท ธิภ ำพของระบบบริห ำรจัด
กำรศึกษำ
99.
(กำรบรรจุครูที่มีคุณวุฒิ ครูผู้หญิงและบุคคลจำกชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนพื้นเมือง) สัดส่ว นครูห ญิง
ต่อครูชำยของประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 6:4 ครูที่เป็นบุคคลจำกชนกลุ่มน้อยชนชำติพันธุ์ได้รับกำรบรรจุมำกขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลั กกำรกระจำยอำนำจที่ให้ท้องถิ่นจัดกำรศึกษำและกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของท้อ งถิ่น นอกจำกนั้น ประเทศไทยได้ใ ช้ม ำตรกำรพิเ ศษเช่น กำรให้ทุน กำรศึก ษำ กำรกำหนดคุณ วุฒิ หรือ
คุณสมบัติจำเฉพำะเพื่อสนับสนุนให้สมำชิกของชนกลุ่มน้อย ชนเผ่ำได้เป็นครูและกลับมำสอนในโรงเรี ยนท้องถิ่น
ของตน (เช่นโครงกำรของมหำวิทยำลัยที่ให้ทุนชำวเขำ เด็กในสี่จังหวัดภำคใต้)
100.
(กำรให้กำรศึกษำกับ เด็กข้ำมชำติ ) รัฐ บำลไทยจัดกำรศึกษำภำคบังคับให้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีกำร
เลือกปฏิบัติแม้ว่ำเด็กจะไม่มีสัญชำติไทย เด็กต่ำงชำติที่เรียนในโรงเรียนรัฐ บำลจะได้ บัตรประจำตัว ซึ่งอนุญำตให้
อำศัยอยู่ในประเทศไทยได้ถึง 10 ปี และจะได้รับสวัส ดิกำรทำงกำรศึกษำ เช่น หนังสือ อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
อำหำรกลำงวันเช่นเดียวกับนักเรียนไทยเมื่อสำเร็จกำรศึกษำจะได้หลักฐำนรับรองกำรศึกษำ
101.
มำตรกำรส่งเสริม รัฐบำลไทยได้ดำเนินมำตรกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เด็กต่ำงชำติได้เข้ำถึงกำรศึกษำ
ตำมสิทธิที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญำ เช่น
1). จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์กำรศึกษำในพื้นที่ที่เป็นชุมชนมีเด็กต่ำงชำติจำนวนมำก เช่น ค่ำยผู้ลี้ภัย
ผู ้พ ลัด ถิ่น ชุม ชนแรงงำนอพยพหรือ แค้ม ป์ค นงำนเพื ่อ ให้ใ กล้ช ิด กับ ครอบครัว และส ำมำรถจัด หลัก สูต รที่
สอดคล้องกับ วัฒ นธรรมและภำษำของเด็กต่ำงชำติ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน (เน้นเด็กที่เป็นผู้พลัด
ถิ่น/ เด็กไม่มีสัญชำติ) และ โครงกำรโรงงเรียนใกล้บ้ำน (เน้นชุมชนแรงงำนช่ำงชำติ) เพื่อเอื้ออำนวยให้เด็กของ
แรงงำนอพยพได้เข้ำถึงกำรศึกษำ
2). กำรเรีย นกำรสอนในวัน อำทิตย์สำหรับ แรงงำนข้ำมชำติแ ละแรงงำนเด็กเพื่อให้ควำมรู้เ กี่ยวกับ
สิทธิแรงงำนและข้อกฎหมำยที่จะปกป้องคุ้มครองแรงงำนเหล่ำนี้
3). มีโครงกำรอำสำสมัครสอนภำษำไทยแก่เด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กสำมำรถเข้ำเรียนร่ว มในชั้น
เรียนปรกติกับเด็กไทยได้

58
102.
ปัญหำและอุปสรรค ปัญหำเด็กต่ำงชำติไม่เข้ำเรียนส่วนหนึ่งเกิดจำกพ่อแม่เด็กที่เป็นแรงงำนโยกย้ำย
ถิ่น ฐำนยัง ไม่เ ข้ำ ใจหลำยประกำร เช่น ไม่รู้ว่ำ เป็น หน้ำ ที่ที่จ ะต้อ งส่ง เด็ก เข้ำ เรีย น ยัง คิด ว่ำ กำรส่ง ลูก เข้ำ เรีย นมี
ภำระค่ำ ใช้จ่ำ ยสูง กำรส่ง ลูก เข้ำ เรีย นเมื่อ กลับ ประเทศของตนแล้ ว ไม่ส ำมำรถเรีย นต่อ หรือ ได้ป ระโยชน์จ ำก
หลักสูตรได้ หรือกรณีที่เข้ำเมืองโดยไม่ถูกกฎหมำยกำรส่งลูกไปเรียนอำจทำให้พ่อแม่อำจจะเกิดควำมยุ่งยำกทำง
กฎหมำยได้ ปัญหำส่วนหนึ่งเกิดจำกเจ้ำหน้ำผู้ปฏิบัติของรัฐที่อำจไม่เข้ำในนโยบำยของรัฐ ในกำรให้กำรศึกษำกับ
เด็กทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งรัฐบำลจะต้องรณรงค์ทำควำมเข้ำในให้กับพ่อแม่ของเด็กต่ำงชำติ และทำควำมเข้ำใจ
แก่เ จ้ำ หน้ำ ที่เ กี่ย วกับ สิท ธิใ นกำรศึก ษำอย่ำ งเท่ำ เทีย มของเด็ก ทุก คนตำมนโยบำยรัฐ บำลและจัด ทำแนวปฏิบัติ
ให้กับ เจ้ำ หน้ำ ที่ใ นพื้น ที่ไ ด้เ ข้ำ ใจพร้อ มทั้ง สนับ สนุน ให้อ งค์ก รปกครองท้อ งถิ่น ไ ด้มีบ ทบำทมำกขึ้น ในกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับเด็กต่ำงชำติ
103.
ปัจ จุบ ัน ไทยก ำลัง ศึก ษำควำมเป็น ไปได้ใ นกำรเข้ำ เป็น ภำคีอ นุส ัญ ญำกำรห้ำ มเลือ กปฏิบ ัต ิใ น
กำรศึกษำ (UNESCO Convention against Discrimination in Education) อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำไทยยังไม่ได้
เป็น ภำคี รัฐ บำลไทยตระหนั ก ถึง พัน ธกรณีใ นกำรให้ก ำรศึก ษำแก่เ ด็ก ทุก คนในเขตอำนำจของไทยภำยใต้อ อนุ
สัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ
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บทที่ 9
มาตรการปกป้องคุ้มครองพิเศษ
(ข้อ 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37(ข)–(ง), 38-40)
เด็กลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิง
(ย่อ หน้า 71) คณะกรรมการกระตุ ้น รัฐ ภาคีใ ห้ด าเนิน มาตรการที ่จ าเป็น ทั ้ง ปวงเพื ่อ ปรับ ปรุง
สภาพการณ์ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยจัดให้มีสิ่งจาเป็นพื้นฐาน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีขยายเวลา
การดาเนิน การ ขึ้น ทะเบียนผู้แ สวงหาแหล่งพักพิงซึ่งเพิ่งเดิน ทางมาถึงเพื่อ ทราบความต้อ งการของบุค คล
เหล่า นั้น และปฏิบัติต่อผู้แ สวงหาแหล่งพัก พิงและผู้ลี้ภัย ตามสถานะของบุค คลและไม่กักขัง หรือ ส่งบุค คล
เหล่า นี้ ไปยังประเทศที่อาจเกิด อัน ตรายต่อชีวิตได้ คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐภาคีแ สวงหาความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการจากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอ็ชซีอาร์) และเสนอแนะรัฐภาคีใ ห้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่า ด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (ค.ศ.
1967) และสร้างกรอบงานด้านกฎหมายและสถาบันระดับชาติเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัย
104.
จำกสถำนกำรณ์ที่มีผู้หนีภัยสู้รบในประเทศเพื่อนบ้ำนและผู้อพยพเข้ำมำในประเทศไทยซึ่งในกลุ่มนี้
รวมไปถึงเด็กด้วยนั้น ไทยได้จัดบริกำรสวัสดิกำรแก่บุคคลกลุ่มดังกล่ำวตำมมำตรฐำนด้ำนมนุษยธรรม โดยภำยใน
ค่ำยพัก พิงได้ จัดให้มีสิ่งจำเป็น พื้น ฐำนแก่กลุ่ม เด็ก ผู้ห นีภัยกำรสู้รบมำจำกประเทศเพื่อนบ้ำ นและเด็กที่อ พยพมำ
พร้อมครอบครัว ทั้งด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ และด้ำนที่จำเป็นอื่น ๆ
105.
ในกรณีผู้ที่เ พิ่งเดิน ทำงเข้ำ มำใหม่ ก็จ ะมีก ระบวนกำรคั ด กรองอย่ำ งไม่เ ป็น ทำงกำรโดยร่ว มมือ กับ
องค์กรเอกชน อำทิ COER และ UNHCR เพื่อคัดกรองและจดทะเบียนผู้มำใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูล ในกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้อ งกำรตำมควำมประสงค์ของบุคคลเหล่ำ นั้น และเมื่อวั น ที่ 10 มกรำคม 2560 ได้มีมติค ณะรัฐ มนตรี
จัดตั้งกลไกคัดกรอง ซึ่งเป็นพัฒนำกำรในกำรสร้ำงกรอบกำรดำเนินกำรสำหรับกำรบริหำรจัดกำรและคุ้มครองผู้ลี้
ภัยในในกำรระบุสถำนะผู้ลี้ภัยและกำรให้กำรคุ้มครองที่เหมำะสมกับคนกลุ่มดังกล่ำวกลไกดังกล่ำว และ UNHCR
เองก็ได้ชื่นชมไทยในพัฒนำกำรในกำรจัดตั้งกลไกดังกล่ำวขึ้นมำเพื่อเป็นส่วนในกำรแก้ปัญหำสถำนะของผู้ลี้ภัย
106.
ไทยได้แ สวงหำควำมร่ว มมือ จำก UNHCR โดยได้ร่ว มมือ กัน ในกำรออกเอกสำรรับ รองสถำนะ
(Person of Concern) ให้แก่กลุ่มผู้หนีภัยและผู้อพยพที่เ ข้ำมำในประเทศไทย
107.
ไทยอยู่ร ะหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำเป็นภำคีของ อนุสัญญำว่ำ ด้ว ยสถำนภำพของผู้
ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และพิธีสำร พ.ศ. 2510
108.
ภำยใต้กรอบนโยบำยในกำรดำเนินกำรสำหรับกำรบริห ำรจัดกำรและคุ้มครองผู้ลี้ภัยในในกำรระบุ
สถำนะผู้ลี้ภัย และกำรให้ก ำรคุ้ม ครอง ปัจ จุบัน ไทยอยู่ใ นขั้น ตอนปฏิรูป กฎหมำยเพื่อ คุ้ม ครองผู้ลี้ภัย โดยกำลัง
พิจำรณำร่ำงระเบีย บสำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ยกำรบริห ำรจัดกำรคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย พ.ศ. ....
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ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เดี่ยวข้องทุกส่วนงำน และกำลังยกร่ำงพระรำชบัญญัติค นเข้ำเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
โดยร่ำงดัง กล่ำวเป็น มติคณะรัฐ มนตรีเห็น ชอบหลักกำรในกำรบริห ำรจัดกำรคนเข้ำเมืองผิด กฎหมำยและผู้ลี้ภัย
โดยก ำหนดให้ม ีค ณะกรรมกำรบริห ำรคนเข้ำ เมือ งผิด กฎหมำยและผู ้ลี ้ภ ัย โดยมีน ำยกรัฐ มนตรีห รือ รอง
นำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรมีห น้ำที่บริห ำรคนเข้ำเมืองผิด
กฎหมำยและผู้ลี้ภัย เช่น พิจำรณำกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรคนเข้ำ
เมืองผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย พิจ ำรณำคัด กรองคนเข้ำเมือ งผิดกฎหมำยและผู้ลี้ภัย กลุ่มต่ำง ๆ ประสำนงำนและ
ร่ว มมือ กับ รัฐ บำลหรือ หน่ว ยงำนของรัฐ บำลต่ำ งประเทศ องค์ก ำรระหว่ำ งประเทศ และองค์ก รภำคเอกชนที่
เกี่ย วข้อ ง เป็น ต้น และร่ำ งพระรำชบัญ ญัติดัง กล่ำ วจะกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรคัด กรองคนเข้ำ เมือ งผิด
กฎหมำยและผู้ลี้ภัย
เด็กที่เป็นสมาชิกของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
(ย่อ หน้า 73) คณะกรรมการเสนอแนะให้ร ัฐ ภาคีดาเนิน การการศึก ษาประเมิน ความเสี่ย งเพื่อ
พิจ ารณาว่า ผู ้โ ยกย้า ยถิ ่น ฐานและบุต รเดิน ทางกลับ สู ่ป ระเทศต้น ก าเนิด ได้อ ย่า งปลอดภัย หรือ ไม่
คณะกรรมการเสนอแนะให้ร ัฐ ภาคีด าเนิน การมาตรการด้า นกฎหมายและนโยบายเพื ่อ คุ้ม ครองเด็ก ใน
สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานจากการแสวงประโยชน์และสภาพการทางานที่อันตราย
109.
จำกสถำนกำรณ์แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนจำนวนมำกเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพื่อทำงำน และมี
ครอบครัว รวมถึง บุต รติด ตำมมำด้ว ย ประเทศไทยได้ดำเนิน มำตรกำรต่ำ ง ๆ ที่จำเป็น แก่เ ด็ก ที่เ ป็น สมำชิก ของ
แรงงำนโยกย้ำ ยถิ่น ทั้ง ที่ติด ตำมครอบครัว มำ และที่เ กิด ในประเทศไทย โดยทีก ำรบัน ทึก ทำงทะเบีย น เพื่อ
ติดตำมและบริกำรจำกรัฐ และกำรผ่อนผันให้อำศัยอยู่ มีกำรขึ้นทะเบียนให้อยู่ในระบบ และมีกำรจัดกำรบริกำร
ของรัฐทั้งด้ำนสุขภำพ (แต่กรณีแรงงำนที่เข้ำเมืองมำผิดกฎหมำยและต้องมีกำรส่งตัว แรงงำนกลับไปยังประเทศ
ต้นทำงนั้น ได้มีกำรศึกษำประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือไม่ อย่ำงไร ไม่มีข้อมูล)
110.
ประเทศไทยดำเนิน นโยบำยกำรจดทะเบียนแรงงำนและบุตรติดแรงงำนต่ำงชำติ มีกำรพัฒ นำแนว
ทำงกำรปฏิบ ัติที่ดีต่อ แรงงำนส ำหรับ นำยจ้ำ งโดยสมัค รใจ ส่ง เสริม ให้ผู้ป ระกอบกำรรับ แนวปฏิบัติที่ ดี อำทิ
แรงงำนในภำคสัตว์น้ำ นอกจำกนั้น ยังมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อใช้ประกอบกำรยกร่ำงกฎกระทรวงด้ำนแรงงำน เช่น
กฎกระทรวงเกี่ย วกับ แรงงำนภำคเกษตร กฎกระทรวงเกี่ย วกับ แรงงำนภำคประมง เป็น ต้น และเด็ก ที่ติด ตำม
แรงงำนต่ำ งด้ำวมำเมื่อมีอำยุ 15 ปี ก็ส ำมำรถขึ้น ทะเบียนแรงงำนต่ ำ งด้ำว ตำมกฎหมำยแรงงำน เพื่อ สำมำรถ
ทำงำนที่ได้รับอนุญำตและได้รับสวัสดิกำรตำมกฎหมำย
การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเด็ก
(ย่อหน้า 75) คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีใ ห้ศึกษาและให้ข้อมูลในรายงานฉบับ ต่อไปเกี่ยวกับ
การจ้า งงานเด็ก ในภาคเศรษฐกิจ ไม่เ ป็น ทางการ เช่ น การเกษตร อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว การขอทาน
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และงานบริการในบ้าน และดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบแรงงานเพื่อตรวจสอบติดตามและ
ตรวจหาเด็ก ที่ทางานในภาคเหล่านี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามมิให้เด็กเกี่ยวพัน
กับ ภาคเศรษฐกิจ ไม่เ ป็น ทางการ โดยเฉพาะกลุ ่ม เด็ก เปราะบาง เช่น แรงงานเด็ก ต่า งด้า ว เด็ก เร่ร ่อ น
คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับคนงานทางานบ้าน
111.
เพื่อ ประสิท ธิภ ำพของมำตรกำรในกำรตรวจสอบแรงงำนเพื่อติ ดตำมและตรวจหำเด็ก ไทยมีก ลไก
กำรขึ้นทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวซึ่งครำบคลุมถึงแรงงำนเด็กต่ำงด้ำวเพื่อให้ทรำบข้อมูลและสถำนะ และยังมีกลไก
กำรติดตำมตรวจสอบผ่ำนกลไกของพนัก งำนตรวจแรงงำน (Labor inspector) กระทรวงแรงงำน โดยกำร
ดำเนินงำนจะประสำนควำมร่วมมือกับอำสำสมัครแรงแรงงำน และองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
112.
ตำมกฎหมำยแรงงำนของไทย กำรจ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุต่ำหว่ำ 15 ปีไม่ส ำมำรถกระทำได้ในทุก
กรณี ส่วนกำรจ้ำงแรงงำนเด็กอำยุ 15-18 ปีสำมำรถกระทำได้ภำยใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดเท่ำที่งำนนั้นไม่กระทบ
ต่อ พัฒ นำกำรของเด็ก ประเทศไทยได้ดำเนิ น กำรปรับ ปรุง กฎหมำยเพื่อ ให้ก ำรคุ้ม ครองเฉพำะกรณี แ รงงำน
เด็ก นอกระบบ ไม่ว่ำ จะเป็น แรงงำนในภำคเกษตรกรรม ได้มีก ำรออกกฎกระทรวง คุ้ม ครองแรงงำนในงำน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี (เพิ่มขึ้นจำกเดิมที่กำหนดเพียง 13 ปี)
และกำหนดสวัส ดิก ำรและกำรคุ้มครองแรงงำนเด็กที่อยู่ในภำคเกษตรกรรม กรณีแ รงงำนบริกำรในบ้ำน มีกำร
ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 คุ้มครอง
แรงงำนบริก ำรในบ้ำ น กรณีอุต สำหกรรมกำรท่อ งเที่ย ว กฎหมำยไทยไม่อ นุญ ำตให้ใ ช้เ ด็ก ทำงำนภำคบริก ำร
ท่อ งเที่ย ว ส่ว นกรณีเด็กขอทำน ประเทศไทยออกพระรำชบัญญัติค วบคุม กำรขอทำน พ.ศ. 2559 เพื่อ เป็นกำร
แก้ปัญ หำสัง คมและคุ้ม ครองสวัส ดิภ ำพของบุค คลให้เ หมำะสม และกำหนดควำมผิด ทำงอำญำแก่ผู้ซึ่ง หำ
ประโยชน์จำกควำมไม่สมประกอบทำงร่ำงกำย ควำมอ่อนด้อยทำงสติปัญญำหรือสภำพจิตใจของบุ คคลอื่น โดยมี
กลไกกำรคุ้มครองขอทำนเด็กที่จังหวัดสระแก้ว ผ่ำนกลไกจำแนกคัดกรองเพื่อให้ควำมคุ้มครองเด็กที่เป็นขอทำน
113.
ประเทศไทยกำลังพิจำรณำกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 189
ว่ำด้วยงำนที่มีคุณค่ำสำหรับคนงำนทำงำนบ้ำน ซึ่งพบว่ำยังมี อุปสรรคสำคัญหลำยประกำรโดยเฉพำะเรื่องข้อมูล
กำรแสดงตนที่ยังมีควำมคลำดเคลื่อน และกำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำยของแรงงำน และนอกจำกนั้น ไทยกำลังศึกษำ
เพื่อพิจ ำรณำควำมเป็น ไปได้ในกำรสัตยำบันอนุสัญญำว่ำด้ว ยกำรคุ้มครองสิท ธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและ
สมำชิกครอบครัว ค.ศ. 1991 อีกด้วย
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการละเมิดเด็ก
(ย่อหน้า 77) ตามแนวทางคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ค วามรุน แรงในรูปแบบทั้งปวง (General Comment no.
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13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence) คณะกรรมการ
กระตุ้นรัฐภาคีให้
ก) คงความพยายามในการสร้า งความตระหนักของสาธารณชน และเสริมสร้า งกลไกการตรวจหา
และป้อ งกัน และกาหนดให้ค วามคุ้มครองแก่เ ด็กที่เ ป็น เหยื่อ การเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศทั้ง
ภายในและภายนอกครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ
ข) ดาเนินมาตรการที่จาเป็น เพื่อลดระยะเวลาสืบสวนและดาเนิน คดีอาญาเกี่ยวกับการการะทาผิด
ทางเพศต่อเด็ก และให้การคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
ค) ดาเนิน การวิจัย โดยรอบด้า น เกี่ย วกับ สาเหตุ ลัก ษณะ และขอบเขตการเอาเปรีย บและกา ร
ประพฤติผิดทางเพศต่อเด็กชายและเด็กหญิงในในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเด็กสัญชาติไทยและเด็กต่างประเทศ
ในรัฐภาคี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนคาร้องเรียน การสืบสวน และการดาเนินคดี
ง) ในการดาเนิน การดัง กล่า ว คณะกรรมการเสนอแนะให้นาสรุปข้อ สังเกตภายใต้พิธีส ารเลือ กรับ
เรื ่อ งการขายเด็ก การค้า ประเวณี และสื่อ ลามกที่เ กี่ย วกับ เด็ก (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 2012)
ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหลังจากเยือน
รัฐ ภาคีใ นเดือ นสิงหาคม พ.ศ. 2554 (the Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially women and children) ไปดาเนิน การปฏิบัติ คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีใ ห้นาเอกสาร
ผลลัพ ธ์ซึ่ง ได้รับ รอง ณ การประชุม ระดับ โลกว่า ด้ว ยการต่อ ต้า นการแสวงประโยชน์ท างเพศ ในปี 2539
2544 และ 2551 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ เดอจาเนโร ตามลาดับ
114.
ประเทศไทยตระหนักถึงกำรให้ควำมคุ้มครองแก่เด็กที่ถูกแสวงหำประโยชน์ทำงเพศและถูกละเมิด
โดยได้ดำเนินมำตรกำรหลำยประกำรเพื่อให้สอดคล้องตำมแนวทำงคำแนะนำทั่วไปของคณะกรรมกำรฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบทั้ งปวง โดยไทยได้
ดำเนิน มำตรกำรในกำรสร้ำ งควำมตระหนัก แก่ส ำธำรณชน กรมกิจกำรเด็ก และเยำวชน กระทรวงพัฒ นำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำแผนในกำรสร้ำงควำมตระหนักแก่ส ำธำรณชนอย่ำง มีกลไกกำรสุ่มตรวจของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเพื่อตรวจหำและป้องกันกำรละเมิดทำงเพศกับเด็ก ส่ว นเด็กที่ตกเป็นเหยื่อกำรละเมิด
ทำงเพศจะได้รับ ควำมคุ้ม ครองตำม พระรำชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผู้ถูก กระทำด้ว ยควำมรุน แรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 พระรำชบัญ ญัติว่ำด้ว ยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรค้ำ มนุษย์ พ.ศ. 2550 ระเบีย บกระทรวงพัฒ นำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคคล ซึ่งเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระทำควำมผิด
ฐำนค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2552
115.
ในกำรสอบสวนคดีเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดทำงเพศมีกำรดำเนินมำตรกำรให้กระทำอย่ำงรวดเร็ว
ในกำรสอบสวนคดีได้มีคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่ 419/2556 เรื่อง กำรอำนวยควำมยุติธ รรมในคดีอำญำ
กำรทำสำนวนกำรสอบสวน และมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัฐ กำรสอบสวนในคดีอำญำ ซึ่งรวมถึงคดีกำร
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กระทำควำมผิดทำงเพศเพื่อให้กำรสอบสวนดำเนินไปได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนั้นกรณีกำรกระทำควำมผิดทำง
เพศที่เป็นควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีแผนบูรณำกำรปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพในกำรคัด
แยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์เพื่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินคดีอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนในกำรดำเนินคดีอำญำ
ได้ม ีก ำรจัด ตั ้ง ศำลช ำนัญ กำรพิเ ศษคดีค ้ำ มนุษ ย์ขึ ้น ในศำลอำญำ ส่ง ผลให้ก ำรด ำเนิน คดีค้ำ มนุษ ย์ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
116.
(ขำดข้อมูล กำรดำเนิน กำรวิจัยโดยรอบด้ำ น เกี่ย วกับสำเหตุ ลัก ษณะ และขอบเขตกำรเอำเปรีย บ
และกำรประพฤติผ ิด ทำงเพศต่อ เด็ก ชำยและเด็ก หญิง ในในสถำนกำรณ์ต่ำ ง ๆ ทั้ง เด็ก สัญ ชำติไ ทยและเด็ก
ต่ำงประเทศในรัฐภำคี และขำดข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคำร้องเรียน กำรสืบสวน และกำรดำเนินคดี )
117.
ไทยได้นำข้อ เสนอแนะจำกพิธีส ำรเลือ กรับ เรื่อง กำรขำยเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่
เกี่ยวกับเด็ก (ดูรำยละเอียดในบทที่ 10) (ข้อเสนอแนะของผู้เสนอรำยงำนพิเศษเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์โ ดยเฉพำะ
ผู้หญิงและเด็กหลังจำกเยือนรัฐภำคีในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2554 ไปดำเนินกำรปฏิบัติ และกำรนำเอกสำรผลลัพธ์
ซึ่ง ได้รับ รอง ณ กำรประชุม ระดับ โลกว่ำด้ว ยกำรต่อต้ำนกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ ในปี 2539 2544 และ
2551 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม โยโกฮำมำ และริโอ เดอจำเนโร ตำมลำดับ ไปปฏิบัติ ไม่มีข้อมูล)
สายด่วนช่วยเด็ก
(ย่อหน้า 77) คณะกรรมการรับทราบว่าหน่ วยงานบริการสังคมและสภาระดับชาติว่าด้วยเด็ก (the
Social Services Division and the National Council for Children) ดาเนิน การโทรศัพท์สองสาย
เพื่อ ช่ว ยเหลือ เด็ก คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐ ภาคีพิจ ารณารวมบริก ารโทรศัพ ท์ทั้ง สองสายนี้เ ป็น สาย
ระดับชาติเดียวกันเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น สายโทรศัพท์นี้ค วรจะครอบคลุมพื้น ที่ทั้งประเทศ สามารถใช้
บริก ารได้ 24 ชั่ว โมง และควรจะมี 3-4 หลัก ที่จาง่า ย และจัด ให้มีท รัพ ยากรการเงิน และวิช าการเพีย งพอ
ตลอดจนบุค ลากรที่ไ ด้ร ับ การฝึก ฝนให้ต อบค าถามเด็ก และวิเ คราะห์บ ทสนทนาทางโทรศัพ ท์เ พื่อ จะได้
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐภาคีควรแสวงหาความช่วยเหลือด้า นวิชาการใน
ด้านนี้จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเ ซฟ) และสายโทรศัพท์ช่วยเหลือเด็กระหว่า งประเทศ
(Child Helpline International)
118.
กรมกิจ กำรเด็ก และเยำวชนมีแ ผนบูร ณำกำรควำมร่ ว มมือ กับ มูล นิธิส ำยเด็ก (Childline) เพื่อ ให้
ดำเนินกำรทำงโทรศัพท์ในกำรให้ควำมช่ว ยเหลือเด็กอย่ำงทันท่ว งที่โ ดยบูรณำกำรสำยด่ว นกำรช่ว ยเหลือเด็กให้
เป็นเอกภำพโดยให้ครอบคลุมทั่วประเทศและให้บริกำร 24 ชั่วโมง
เด็กในกระบวนการยุติธรรม
(ย่อหน้า 79) คณะกรรมการเสนอแนะให้ รัฐภาคีดาเนิน การและเสริมสร้า งความพยายามเพื่อสร้า ง
หลัก ประกัน ว่า จะมีก ารปฏิบัติด้า นมาตรฐานกระบวนการยุติธ รรมสาหรับ เด็ก เด็ก และเยาวชนเต็ม รูป แบบ
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โดยเฉพาะอย่า งยิ่งข้อ 37 39 และ 40 ของอนุสัญญา และมาตรฐานระหว่า งประเทศที่เ กี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น
กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (กฎ
แห่งกรุงปักกิ่ง) (the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice (the Beijing Rules)) ข้อแนะนาของสหประชาชาติว่า ด้วยการป้องกัน การกระทาผิด
ของเด็ก และเยาวชน (ข้อ แนะนาแห่ง กรุง ริย าด) (the United Nations Guidelines for the
Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) และกฎสหประชาชาติว่า ด้วยการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิด รอนเสรีภ าพ (กฎแห่งกรุงฮาวานา) (the United Nations Rules for
the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (the Havana Rules) ทั้งนี้ โดยนา
ค าแนะน าทั ่ว ไปฉบับ ที ่ 10 เกี ่ย วกับ สิท ธิเ ด็ก ในกระบวนการยุต ิธ รรมเกี ่ย วกับ คดีเ ด็ก และเยาวชน
(CRC/C/GC/10) (General Comment No. 10 on children’s rights in juvenile justice
(CRC/C/GC/10) คณะกรรมการเน้นย้าให้ รัฐภาคี
(ก) เพิ่มอายุที่ต้องรับผิดทางอาญาให้เป็นระดับอายุซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่า งประเทศ และไม่ว่า
กรณีใดให้มีอายุไม่ต่ากว่า 12 ปี
(ข) การส่ง เด็ก ไปยัง สถานกัก จะเป็น ทางเลือ กสุด ท้า ย และให้กัก ขัง ในระยะเวลาที่สั้น ที่สุด เท่า ที่
เป็นไปได้และต้องเป็นไปตามกฎหมาย
(ค) เด็กได้รับการกักขังแยกจากผู้ใ หญ่ และให้เ ด็กอยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที่ปลอดภัยและเหมาะสม
รวมทั้งสามารถติดต่อกับครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ
(ง) ส่งเสริมมาตรการทางเลือกในการกักกัน เช่น การหัน เหคดี การคุมประพฤติ การให้คาปรึกษา
การทางานบริการชุมชน หรือการรอลงอาญา ในทุกกรณีที่เป็นไปได้
(จ) การฝึก อบรมผู้พิพ ากษาและบุค ลากรการพิจ ารณาคดีเ กี่ย วกับ หลัก การและบทบัญ ญัติข อง
อนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ
(ฉ) จัดโครงการกลับคืนสู่สังคมสาหรับเด็ก
(ช) ใช้เ ครื่อ งมือ ความช่ว ยเหลือ ด้า นวิช าการที่พัฒ นาที่ค ณะกรรมการบูร ณาการหน่ว ยงานของ
สหประชาชาติว่า ด้วยกระบวนการยุติธ รรมเยาวชน (the United Nations Interagency Panel on
Juvenile Justice) และสมาชิก ซึ่งรวมถึง UNODC องค์การกองทุน เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเ ซฟ)
OHCHR และองค์กรพัฒนาเอกชน และแสวงหาคาแนะนาและความช่วยเหลือด้ านวิชาการด้านกระบวนการ
ยุติธรรมจากสมาชิกคณะกรรมการ
119.
ประเทศไทยด ำเนิน กำรพัฒ นำรูป แบบกำรด ำเนิน งำนและสร้ำ งหลัก ประกัน ด้ำ นมำตรฐำน
กระบวนกำรยุติธรรมสำหรับ เด็กและเยำวชนอย่ำงเต็มรูปแบบตำม คำแนะนำทั่ว ไปฉบับที่ 10 เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ในกระบวนกำรยุติธรรมเกี่ยวกับคดี เด็กและเยำวชน และปัจจุบันประเทศไทยยังได้นำคำแนะนำทั่ว ไปฉบับที่ 13
เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในอิส ระจำกควำมรุน แรงทุกรูปแบบ และยุทธศำสตร์ต้นแบบและมำตรกำรทำงปฏิบัติของ
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สหประชำชำติว่ำ ด้ว ยกำรยุติค วำมรุน แรงต่อ เด็ก ในด้ำ นกำรป้อ งกัน อำชญำกรรมและควำมยุติธ รรมทำงอำญำ
(UN Model Strategies on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime
Prevention and Criminal Justice) มำจัดทำแผนในกำรพัฒ นำรูปแบบเพื่อขับเคลื่อนกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็ก
ในกระบวนกำรยุติธ รรมให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์ต้น แบบ ปัจ จุบัน ประเทศไทยกำลัง ดำเนิ น กำรพิจ ำรณำ
ปรับ ปรุงกฎหมำยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 73 เพื่อเพิ่มอำยุขั้นต่ำของเด็กในกำรรับผิดทำง
อำญำจำก 10 ปีเป็น 12 ปี ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับระหว่ำงประเทศ
120.
กำรด ำเนิน คดีก ับ เด็ก กำรส่ง เด็ก ไปยัง สถำนกัก จะเป็น ทำงเลือ กสุด ท้ำ ย โดยกำ รกัก ขัง จะใช้
ระยะเวลำที่สั้นที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ ตำมร่ำงยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 ในกำรดูแล
เด็กจะเน้นให้เครือข่ำยอำสำสมัครในชุมชนดูแลแทน โดยไม่เข้ำสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับกำร
ดูแลและคุ้มครองในบรรยำกำศของครอบครัว หรื อชุมชน โดยทดแทนกำรนำเด็กเข้ำอยู่ในควำมดูแลของสถำบัน
และมีกระบวนกำรในกำรประเมินเด็กตำมประวัติเด็ก เพื่อคัดกรองกลุ่มเด็ก รวมถึงมีกำรเสนอรำยงำนต่อศำลให้
เร็ว ทำให้ศ ำลพิจ ำรณำคดีเ ร็ว ขึ้น และในกำรด ำเนิน คดีเ ด็ก และเยำวชนพระรำชบัญ ญัต ิศ ำลเยำวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจ ำรณำคดีเ ยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญ ญัติเ กี่ย วกับ กำรเปลี่ย นโทษและกำรใช้
วิธีก ำรสำหรับ เด็ก และเยำวชน หรือ กำรรอกำรกำหนดโทษ หรือ รอกำรลงโทษเด็ก หรือ เยำวชนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำก็ได้ รวมทั้งห้ำมสั่งกักขังเด็กหรือเยำวชนแทนค่ำปรับ แต่ให้ศำลส่งตัว ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมใน
สถำนที่ที่กำหนด หรือสถำนที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยและศำลเห็นสมควรแทน เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี กำรบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงสังคมทดแทนกระบวนกำรกักขัง โดยควำมร่วมมือกันของครอบครัว ชุมชน และสถำนศึกษำ โดย
จะต้องมีกำรดำเนินกำรแก้ไขบทบัญญัติกฎหมำยเพื่อกำรดำเนินงำนร่วมกันของทุกฝ่ำยต่อไป
121.
ไทยส่ง เสริม มำตรกำรทำงเลือ กในกำรกัก กัน ในกำรดำเนิน คดีเ ด็ก และเยำวชน โดยมีก ำรออก
ข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้ว ยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรกำหนดมำตรกำรแทนกำรพิพำกษำ
คดี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรทำงเลือกในกำรดำเนินคดีเด็กและเยำวชนดังกล่ำว
122.
ผู้พิพ ำกษำและบุคลำกรที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับ กำรพิจำรณำคดีเด็กและเยำวชน ได้รับกำรฝึกอบรม
เกี่ย วกับ หลักกำรและบทบัญญัติข องอนุสัญญำและพิธีส ำรเลือกรับ ในทุก ระดับ และในกำรพิจำรณำคดีในศำลมี
กำรให้พิพำกษำอำวุโสที่มีประสบกำรณ์เข้ำร่วมเป็นองค์ค ณะในกำรพิจำรณำ
123.
ประเทศไทยได้จัด โครงกำรกลับ คืน สู่สัง คมสำหรับเด็ก โดยได้รับ ควำมช่ว ยเหลือ ทำงวิช ำกำรจำก
สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัช รกิติยำภำ เป็นประธำนใน
กำรจัด ทำยุท ธศำสตร์ต้น แบบและมำตรกำรทำงปฏิบัติของสหประชำชำติ ว่ำด้ว ยกำรยุติค วำมรุน แรงต่อ เด็ก ใน
กระบวนกำรยุติธรรม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต้นแบบดังกล่ำว
124.
นอกจำกนั้น ประเทศไทยยัง ดำเนิน โครงกำรสร้ำงเสริม สวัส ดิภ ำพและพิทัก ษ์เ ด็ก เยำวชน โดยใช้
ประโยชน์จ ำกเครื ่อ งมือ และควำมช่ว ยเหลือ ทำง กำรเงิน ที ่พ ัฒ นำขึ ้น โดยองค์ก ำรระหว่ำ งประเทศของ
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สหประชำชำติเกี่ยวกับเด็กในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งรวมถึงกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน จำกสำนักงำนป้องกันยำ
เสพติด และปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่ง สหประชำชำติ (UNODC) องค์ก ำรยูนิเ ซฟ สำนัก ข้ำ หลวงใหญ่สิท ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ และองค์ กรเอกชนในประเทศ ในกำรนำข้อตกลง ยุทธศำสตร์ กำรนำหลักกำรของ
ยุทธศำสตร์ต้นแบบมำปฏิบัติ โดยศำลเยำวชนและครอบครัวกลำงได้ดำเนินกำรทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และมีกำรดำเนินงำนโครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิภำพเด็ก เยำวชน และครอบครัวในกระบวนกำรยุติธรรม
(ผู้แทนเครือข่ำยสิทธิเด็ก) UNODC ฝึกอบรมพนักงำนอัยกำร ตำรวจ ศำล
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อและพยานเด็ก
(ย่อหน้า 80) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกัน ว่า เหยื่อหรือพยานอาชญากรรมที่เ ป็น เด็ก
ทุกคน อาทิ เหยื่อที่เ ป็น เด็ก กรณีถูกละเมิด ความรุน แรงภายในครอบครัว การแสวงประโยชน์ทา งเพศและ
เศรษฐกิจ การลักพาตัว และการค้ามนุษย์ และพยานอาชญากรรมรวมถึงอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทา ได้รับการคุ้มครองตามที่กาหนดในอนุสัญญา และเสนอแนะว่า รัฐภาคีนาแนว
ทางการปฏิบัติสหประชาชาติเกี่ยวกับความยุติธรรมในกรณีที่เกี่ ยวข้องกับเหยื่อและพยานอาชญากรรมที่เป็น
เด็ก (แนบเป็น ภาคผนวกในข้อ มติค ณะมนตรีเ ศรษฐกิจ และสัง คม 2005/20 ลงวัน ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2548) มาพิจ ารณาโดยเต็มรูปแบบ (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)
125.
ประเทศไทยได้ดำเนินกำรคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหำยในคดีอย่ำงเต็มที่ ตำมกฎหมำย นอกจำกนั้นยัง
ได้มีกำรดำเนินกำรประสำนงำนกันด้ำนกระบวนกำรบริห ำรระหว่ำงศำลยุติธ รรมและกระทรวงพัฒ นำสังคมแ ละ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยมีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยในภำคประชำสังคม ติดตำมกำรดำเนินงำนของศำล
เยำวชนและครอบครัว และกระทรวงพัฒ นำสัง คมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตำมแนวทำงของ
สหประชำชำติ โดยปัจ จุบัน ประเทศไทยกำลังจัดทำแผนพัฒ นำกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็ก ในกระ บวนกำรยุติธ รรม
กรณีเด็กที่ตกเป็น เหยื่อและพยำนเด็ก โดยใช้ยุทธศำสตร์ต้นแบบและมำตรกำรทำงปฏิบัติของสหประชำชำติว่ำ
ด้ว ยกำรยุติค วำมรุน แรงต่อ เด็ก ในด้ำ นกำรป้อ งกัน อำชญำกรรมและควำมยุติธ รรมทำงอำญำเป็น กรอบในกำร
พัฒ นำ และมีก ำรออกคำแนะนำของประธำนศำลฎีก ำว่ำ ด้ว ยแนวปฏิบัติต่ อ พยำนที่เ ป็น เด็ก ในคดีอ ำญำ พ.ศ.
2559 เพื่อให้ปฏิบัติต่อพยำนเด็กในคดีอำญำได้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ต้นแบบดังกล่ำว
เด็กชาติพันธุ์
(ย่อหน้า 82) คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อที่จะ
(ก) สร้า งความตระหนัก ของประชาชนไทยเกี่ย วกับ วัฒ นธรรมของชน กลุ่ม น้อ ย และประชาชน
พื้นเมือง และเพิ่มความอดกลั้นต่ออุปนิสัยความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
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(ข) สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง และสร้างหลักประกันให้ชุมชน
(ค) จัด เก็บ ข้อ มูล เกี่ย วกับ ประชากรชาวภูเ ขาที่ก ระจัด กระจายให้เ ป็น ระบบ ทั้ง นี้ใ ห้พิจ า รณา
คาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552) เกี่ยวกับเด็กพื้น เมืองและสิทธิของเด็กพื้น เมือง
ภายใต้อนุสัญญา
126.
เพื่อ แก้ปัญ หำตรำบำปและกำรเลือ กปฏิบัติต่อ เด็ก สมำชิกกลุ่ม ชำติพัน ธุ์ คณะรัฐ มนตรีมีม ติอ นุมัติ
แนวทำงและมำตรกำรแก้ไขปัญหำสถำนะบุคคลและคนไร้สัญ ชำติในประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหำเด็กที่เกิดในไทย
แต่ต้องกลำยเป็นคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำย โดยได้อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงให้ บุตรของคนต่ำงด้ำวทุกกลุ่มที่
เกิดในประเทศไทย สำมำรถอำศัย อยู่ในไทยได้โ ดยไม่ต้องถูกดำเนินคดี ไม่ว่ำบิดำหรือมำรดำจะเข้ำมำอยู่ในไทย
โดยชอบด้ว ยกฎหมำยหรือ ไม่ก็ต ำม โดยสิท ธิอ ำศัย ของบุต รจะเป็น ไปตำมสิท ธิข องบิด ำหรือ มำรดำ และสิท ธิ
อำศัย นั้น ก็จ ะติดตัว เด็ก ต่อไปตรำบเท่ำที่ยัง อำศัย อยู่ใ นไทยโดยไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็นภัยต่อควำมมั่น คงของ
ชำติ หรือ ขัด ต่อ ควำมสงบเรีย บร้อ ยหรือ ศีล ธรรมอัน ดี นอกจำกนั้น ยัง มีก ำรสร้ำ งควำมตระหนัก เกี ่ย วกับ
วัฒนธรรมของเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ (ขำดข้อมูลแผน โครงกำร และกำรดำเนินงำน)
127.
เพื่อ สร้ำ งโอกำสด้ำ นเศรษฐกิจ และสร้ำ งหลัก ประกัน ให้ชุม ชน กระทรวงพัฒ นำสัง คมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำกลุ่มชำติพันธุ์ (พ.ศ.2558-2560) เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำกลุ่ม
ขำติพันธุ์ โดยยึดแนวพระรำชดำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำโดยมีประชำชน
กลุ่ม ชำติพัน ธุ์เป็น ศูน ย์กลำง ให้ส มำชิก ของกลุ่ม ชำติพันธุ์มี คุณ ภำพ ได้รับสิทธิต ำมกฎหมำยมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมี
ควำมมั่น คงมีคุณ ภำพชีวิต ที่ดีชุมชนเข้ม แข็ง ได้รับ สวัส ดิกำรสัง คมอย่ำ งเท่ำ เทีย มให้ส ำมำรถพึ่ง ตนเองได้และมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำส่วนรวมเพื่อก้ำวสู่สำกล รวมถึงพัฒ นำและสร้ำงจิตสำนึกประชำชนกลุ่มชำติพันธุ์
ในกำรเป็นพลเมืองไทยที่ดี (ขำดข้อมูลประชำกรชำวภูเขำที่จัดเก็บมำเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมกำร)
เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ย่อหน้า 83) คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการทัน ทีเ พื่อประกัน ว่า สถานการณ์ใ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ ม่มีผลในเชิงลบทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อมต่อเด็ก คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาข้อเสนอแนะภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่อง
การเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 2012) ไปปฏิบัติโดยไม่ล่าช้า
(ข) สร้างหลักประกันว่าการดาเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ชะงักอัน เนื่องมาจากทหารของ
รัฐหรือหน่วยกาลังกึ่งทหาร และได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธของกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐ
(ค) จัดการสนับสนุนและบริการด้านจิตวิทยาและสังคมให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ที่ใช่อาวุธเป็นเรื่องเร่งด่วน
(ง) ดาเนินการเร่งรัดให้จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
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128.
ประเทศไทยได้ดำเนิ นกำรเร่งรัดออกมำตรกำรเพื่อประกันว่ำสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จะไม่ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเด็ก โดยมีกำรศึกษำวิจัยเชิงลึก เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยใน
กำรแก้ไขปัญ หำเด็ก ที่ได้รับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ค วำมไม่ส งบในพื้นที่ช ำยแดนใต้ในกำรปกป้อง คุ้ม ครอง
สิทธิของเด็ก และได้มีกำรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิเด็กภำยใต้พิธีส ำรเลือกรับ เรื่องควำมเกี่ยวพัน
ของเด็กในกำรขัดแย้งกันด้วยอำวุธ ไปปฏิบัติ (รำยละเอียดปรำกฏในบทที่ 11)
129.
เพื่อสร้ำงหลักประกัน ด้ำ นกำรศึกษำในพื้นที่ช ำยแดนได้ กระทรวงศึก ษำธิกำรได้จัด ทำ (ร่ำง) แผน
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒ นำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขึ้นโดยกำรมี
ส่ว นร่ว มของทุกภำคส่ว น โดยยึดตำมยุทธศำสตร์พระรำชทำนคือ "กำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒ นำ" ให้บรรลุตำม
เป้ำ หมำยยุท ธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ ควำมมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน และสอดคล้อ งกับ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579) นโยบำยกำรบริห ำรและพัฒ นำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.2560-2562 เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำย
และทิศ ทำงกำรจัด กำรศึก ษำให้ป ระชำชนในเขตพัฒ นำพิเ ศษเฉพำะกิจ จัง หวัด ชำยแดนภำคใต้ไ ด้รับ บริก ำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน พัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดงำน และกำรพัฒ นำประเทศเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน ภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่ วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศำสตร์
กำรศึกษำเพื่อ เสริม สร้ำงควำมมั่น คง กำรพัฒ นำศัก ยภำพคนทุก ช่ว งวัยและกำรสร้ำ งสังคมแห่ง กำรเรีย นรู้ กำร
ผลิต และพัฒ นำกำลัง คนให้มีส มรรถนะในกำรแข่ง ขัน กำรสร้ำ งโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ เทีย มกัน ทำง
กำรศึก ษำ กำรจัด กำรศึก ษำเพื่อ เสริม สร้ำ งคุณ ภำพชีวิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม และกำรพัฒ นำระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
130.
รัฐ สนับ สนุน กำรเยีย วยำจิต ใจและบริก ำรให้แ ก่เ ด็ก ที่ไ ด้รับ ผลกระทบจำกควำมรุน แรงโดยจัด ทำ
มำตรกำรควรครอบคลุมเด็กและสภำพแวดล้อม กิจกรรมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับพื้นที่ และกำรเยียวยำผู้เด็กและ
ครอบครัว ที่ได้รับ กระทบจำกควำมรุน แรงในจังหวัด ชำยแดนภำคใต้ มีก ำรดำเนิน กำรสำนสัม พัน ธ์ใ นครอบครัว
ตลอดจนจัด ให้มีเ จ้ำหน้ำ ที่เ ยีย วยำจิต ใจระดับอำเภอ มีก ระบวนกำรบำบัด ฟื้น ฟูเ ยียวยำให้เ ด็ก กลับ คืนสู่ภ ำวะ
ปกติ ผ่ำนสถำบันกำรศึกษำ เป็นต้ น
131.
ประเทศไทยมีแ ผนในกำรทำแผนร่ว มกับ องค์ก ำรบริห ำรส่ว นท้อ งถิ่น และผู ้นำศำสนำ เพื่อ ให้
สำมำรถเข้ำ ถึงผู้เสีย หำยได้อย่ำงครอบคลุม เพื่อ เด็กที่เ ข้ำ มำในระบบสำมำรถที่จะได้รับสิท ธิ กำรฟื้น ฟูเ ยียวยำ
กำรศึกษำ สุขภำพ และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ และมีกำรให้ห ลักประกันว่ำโรงเรียนจะไม่ช ะงักจำก
สถำนกำรณ์ค วำมรุน แรงที่เกิดขึ้น หรืออำจเกิดขึ้น ประเทศไทยได้กำรจัด ทำแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบ และมีก ำรยกร่ำ งแผนปฏิบ ัติก ำรเกี่ย วกับ กำรคุ้ม ครองและกำรพัฒ นำเด็ก และเยำวชนในจัง หวัด
ชำยแดนภำยใต้ และยังจัดทำแผนปฏิ บัติกำร กำรแก้ไขปัญหำเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่ส งบ
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ในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยครอบคลุมไปถึงกำรบำบัดและเยียวยำด้ำยจิตใจ กำรส่งเสริมควำมรู้ทักษะ
ให้แก่เด็กและเยำวชน พัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพ และสนับสนุนกระบวนกำรยุติธ รรม นอกจำกนั้นยังมี
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ พ.ศ. 2558-2560 โดยเป็นแผนในกำรลด
ควำมขัด แย้ง ในพื้น ที่แ ละแสวงหำทำงออกจำกควำมขัด แย้ง เพื่อ ให้ป ระชำชนในพื้น ที ่มีคุณ ภำพชีว ิต ที่ดีขึ ้น
สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข โดยแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวครอบคลุมถึงงำนด้ำนรั กษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพ ย์สิน งำนอำนวยควำมยุติธ รรมและเยีย วยำผู้ได้รับผลกระทบ สิทธิม นุษยชน กำรศึก ษำ ศำสนำ และ
ศิลปวัฒนธรรม ของเด็กในพื้นที่ด้วย
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บทที่ 10
พิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
ข้อมูล
(ย่อ หน้า 8) คณะกรรมการแนะนาให้รัฐภาคีเ ร่งดาเนิน การพัฒนาและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ชัด เจน สอดประสานและมีป ระสิท ธิภ าพที่มีก ารวิเ คราะห์ ตรวจสอบและประเมิน ผลกระทบที่ค รอบคลุม
ทุก ด้า นตามอนุสัญ ญาและพิธีส าร ดัง ได้ก ล่า วไว้ใ นสรุป ข้อ สัง เกตของอนุสัญ ญา ข้อ มูล ควรมีก ารจาแนก
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ เพศ อายุ สัญชาติแ ละชาติพัน ธุ์ ภูมิภ าค และสถานะทางด้า นเศรษฐกิจ สัง คม โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของอาชญากรรมภายใต้พิธีสาร ข้อมูลควรจัดเก็บ
ตามจานวนคดีที่มีการฟ้องคดี และผลการตัดสิน คดีที่มีก ารลงโทษผู้ก ระทาผิดจาแนกตามลัก ษณะความผิด
นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุน ให้ดาเนิน การต่อไปในการแสวงหาความช่วยเหลือทางด้า นวิชาการจาก
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะข้างต้น
132.
ประเทศไทยกำลังดำเนินกำรในกำรพัฒนำและวำงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ชัดเจน และ
มีค วำมถูก ต้องเชื่อ ถือได้ เพื่อ ประสิทธิภ ำพในกำรวิเครำะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบที่ค รอบคลุม ทุก
ด้ำนตำมอนุสัญญำ และพิธีสำรเลือกรับ
มาตรการทั่วไปในการปฏิบัติ
กฎหมาย
(ย่อ หน้า 10) คณะกรรมการจึง เร่งรัด ให้ดาเนิน การปรับกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับพิธีส าร
โดยเฉพาะบัญ ญัติคานิยามที่ชัด เจนและห้า มกระทาความผิดทุกประการตามบัญ ญัติพิธีส ารด้วยกฎหมายที่
สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 ของพิธีสารนี้
133.
ประเทศไทยได้ดำเนินกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ โดยได้ออกพระรำชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับ ที่ 24) พ.ศ. 2558 กำหนดควำมผิด อำญำเกี่ย วกับ สื่อลำมกอนำจำรเด็ก ในกำร
ครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็กเพื่อแสวงหำประโยชน์ในทำงเพศสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อกำรค้ำ กำรผลิต
หรือทำให้แพร่หลำยเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำและต้องระวำงโทษตำมกฎหมำย นอกจำกนั้น ประเทศไทย
กำลัง เร่ง รัด ในกำรปรับ กฎหมำย โดยเฉพำะกำรบัง คับ ใช้ก ฎหมำยที่มีอ ยู่ และเร่ง ผลัก ดัน กำรพิจ ำรณำร่ำ ง
พระรำชบัญ ญัติ ป รำบปรำมวัต ถุยั่ว ยุพ ฤติก รรมอัน ตรำย ซึ่ง มีก ำรรวมควำมผิด ฐำนครอบครองสื่อ ลำมกไว้ด้ว ย
นอกจำกนั้น ประเทศไทยกำลังดำเนินกำรยกร่ำงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำเพื่อกำหนดให้กำรขำยเด็ก
ตำมพิธีสำรเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำ
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แผนปฏิบัติการระดับชาติ
(ย่อหน้า 12) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยรวมแผนการปฏิบัติการที่ครอบคลุมเนื้อหาภายใต้พิธีสารบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และจัดทรัพยากรให้เพียงพอที่จะดาเนินการในทางปฏิบัติทั้ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ และวิชาการในการดาเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยพิจารณาถึงการ
ประเมินและทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่มีอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยคานึงถึงการ
ดาเนินการตามข้อบัญญัติทั้งปวงของพิธีสาร ตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการและพันธกิจระดับโลก ซึ่งรับรองในการ
ประชุมสมัชชาเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ครั้งที่ 1 2 และ 3 ซึ่งจัดที่กรุงสต็อคโฮล์ม โยโกฮามา และ
ริโอ เดอ จาเนโรในปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ตามลาดับ
134.
ไทยได้ดำเนิน กำรตำมแผนพัฒ นำเด็ก และเยำวชนแห่ง ชำติ พ.ศ. 2555 – 2559 และได้จัด ทำ
แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
เป็นพลเมืองสร้ำงสรรค์และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมโดยมีกำรระดมสรรพกำลังจำกทุกฝ่ำยที่ทำงำนเกี่ยวข้อง
กับเด็ก รวมถึงภำคประชำสังคม และจัดสรรบุคลำกร งบประมำณที่เพียงพอในกำรพัฒนำเด็ก นอกจำกนั้น ไทยได้
จัดทำกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (พ.ศ. 2554-2559)
ที่ให้ควำมสำคัญ 5 ด้ำน คือ กำรป้องกัน กำรดำเนินคดี กำรคุ้มครองช่วยเหลือ กำรพัฒ นำกลไกเชิงนโยบำยและ
กำรขับ เคลื่อน กำรพัฒ นำและกำรบริห ำรข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึง กลุ่ม เด็กที่ต กเป็นเหยื่อ และผู้กระทำควำมผิด
ฐำนค้ำ มนุษ ย์ด้ว ย โดนในทำงปฏิบัติไ ด้มีก ำรกำหนดให้น โยบำยให้มีก ำรจัด ทำแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวในระดับ
จังหวัดด้วย และปัจจุบันกำลัง ยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ฉบับ
ใหม่เพื่อกำรดำเนินงำนสำมำรถทำได้อย่ำงต่อเนื่อง
135.
นอกเหนือ ไปจำกนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงำนร่ ว มกับ องค์ก ำรแรงงำนระหว่ำ งประเทศ
และหน่วยงำนภำคที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรจัดทำนโยบำยและแผนระดับชำติเพื่อขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบ
ที่เ ลวร้ำ ย ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2558 - 2563 ซึ่ง เป็น แผนฉบับ ที่ 2 ของประเทศไทย เพื่อ ใช้เ ป็น แผนแม่บ ท
ต่อเนื่องสำหรับ ให้ห น่ว ยงำนที่เกี่ย วข้องนำไปดำเนินกำรขจัดกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบที่เลวร้ำยซึ่งรวมไปถึง
กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศเชิงพำณิชย์ในรูปแบบของกำรค้ำประเวณีและค้ำมนุษย์ให้ หมดสิ้นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด (ขำดข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมข้อบัญญัติทั้งปวงของพิธีส ำร ตำมปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรและพันธ
กิจระดับโลก ซึ่งรับรองในกำรประชุมสมัช ชำเพื่อต่อต้ำนกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก ครั้งที่ 1 2 และ 3
ซึ่ง จัด ที่ก รุง สต็อ กโฮล์ม โยโกฮำมำ และริโ อ เดอ จำเนโรในปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
ตำมลำดับ)
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การประสานงานและการประเมิน
(ย่อหน้า 14) โดยอ้างอิงย่อหน้าที่ 13 และ 14 ของสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะ
ให้ไทยรับรองว่า จะมีการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ทางานพัฒนาและปฏิบัติการ
ตามนโยบายสิทธิเด็ก รวมถึงหน่วยต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมอบหมายหนึ่ง
หน่วยงานที่สามารถทาหน้าที่นา และกากับดูแลภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการตรวจสอบติดตามและการ
ประเมินกิจกรรมของเรื่องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาและพิธีสารในระหว่างกระทรวงและจากส่วนกลางไปสู่ระดับท้องถิ่น
136.
ประเทศไทยได้ดำเนิน กำรแบ่งส่ว นรำชกำรกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒ นำสังคม
และควำมมั่น คงของมนุษ ย์ โดยให้มีภ ำรกิจ เกี่ย วกับ กำรส่ง เสริมและพัฒ นำศัก ยภำพของเด็กและเยำวชน กำร
คุ้ม ครองและพิทัก ษ์สิท ธิเ ด็ก และเยำวชน กำรส่ง เสริม สวัส ดิก ำรเด็ก และครอบครัว โดยกำรกำหนดนโยบำย
มำตรกำร กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภำครัฐและภำคเอกชนติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
และมำตรกำรที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมมั่นคงในกำรดำรงชี วิต และติดตำม
ตรวจสอบกำรประเมินกิจกรรมเรื่องสิทธิเด็กตำมอนุสัญญำและพิธีสำร
การเผยแพร่และการส่งเสริมความตระหนักรู้
(ย่อหน้า 16) คณะกรรมการเสนอให้
(ก) พัฒนาแผนข้อมูลสารสนเทศและการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และผลร้า ยของการขาย
เด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เ กี่ยวกับเด็ก ทั้งนี้ โดยประสานงานอย่า งใกล้ชิดกับชุมชน เด็ก และ
เด็กที่เป็นเหยื่อ
(ข) เผยแพร่ข้อมูลเรื่องของพิธีสารอย่างเป็นระบบให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้พิพากษา อัยการ สื่อมวลชน นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ทางานในหน่วยงานพิทักษ์เด็ก
137.
ประเทศไทยได้ดำเนิน กำรแปลพิธีส ำรฉบับภำษำไทยและเผยแพร่พิธีส ำรฉบับนี้ไปยังทุกภำคส่ว นที่
เกี่ยวข้อง และยังส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องพิธีส ำรแก่ส ำธำรณชนและกลุ่มวิช ำชีพที่ทำงำนเกี่ยวข้อง
โดยในกลุ่มชุ มชน และเด็ก มีกำรดำเนิน โครงกำรสร้ำ งเครือ ข่ำ ยเด็ก ในโรงเรีย นผ่ำนสภำเด็ก และเยำวชนทั้งใน
ระดับ ประเทศ ระดับ อำเภอ เพื่อ เผยแพร่ค วำมรู้เ กี่ย วกับควำมตระหนักรู้ เพื่อรวบรวมข้อ มูล มำเพื่อ จัดทำแผน
ข้อ มูล สำรสนเทศระดับ ชำติต่อ ไป นอกจำกนั้น ยัง ได้มีก ำรจัด ทำคู่มือ เพื่อ ให้บ้ำ นพัก เด็ก ไปทำงำนร่ว มกับ เด็ก
ครอบครัว และชุม ชนได้รับ รู้แ ละเข้ำ ใจสำระสำคัญ และวิธีก ำรในกำรปฏิบัติต่อ เด็ก ที่ตำเป็น เหยื่อ กำรกระทำ
ควำมผิดตำมพิธีสำรอีกด้วย

73
138.
ประเทศไทยยังกำหนดมำตรกำรและส่งเสริมควำมตระหนักรู้เรื่องพิธีส ำร ผ่ำนกำรดำเนินงำนเรื่อง
กำรค้ำมนุษย์ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรดำเนินกำรดังกล่ ำวยังไม่ครอบคลุม นอกจำกนั้นยังมีกำรศึกษำ เรื่อง ประสิทธิผ ล
ของกำรสื่อสำรสิทธิเด็กสู่กำรปฏิบัติ มีข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมจำกกำรสนทนำ
กลุ่ม และมีก ำรเสริม สร้ำ งควำมตระหนัก รู้ผ่ำ นกำรดำเนิน โครงต่ำ ง ๆ อำทิ โครงกำรพัฒ นำสื่อ ปลอดภัย และ
สร้ำ งสรรค์แ ห่ง ชำติ ประกอบด้ว ย แนวทำงกำรดำเนิน งำนกิจ กรรม คือ ขจัด สื ่อ ร้ำ ย ขยำยสื ่อ ดี กำรสร้ำ ง
ภูมิคุ้มกัน ด้ำนสื่อให้แ ก่สัง คม โครงกำรเฝ้ำระวัง และสร้ำงภูมิคุ้ม กันทำงสังคม ได้แก่ กำรตรวจสอบสื่อ กำรแจ้ง
เตือนภัยและสร้ำงภูมิคุ้มกันให้คนในสังคม กำรศึกษำสถำนกำรณ์ กำรมีส่ ว นร่ว มของคนในสังคม กำรดูแลระบบ
และจัด ทำองค์ค วำมรู้ด้ำ นกำรเฝ้ำ ระวัง ฯ ผ่ำ นเว็บ ไซต์ โครงกำรสร้ำ งเครือ ข่ำยเฝ้ำ ระวัง ทำงวัฒ นธรรม ได้แ ก่
จัด ทำค่ำ ยอำสำสมัค รทำงวัฒ นธรรม ค่ำ ยเยำวชนอำสำสมัค รเฝ้ำ ระวัง ทำงวัฒ นธรรม หรือ โครงกำรพัฒ นำ
มำตรฐำนกำรดำเนินชีวิตทำงสังคมและวัฒนธรรม โดยพัฒนำตัวชี้วัดมำตรฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
139.
ไทยมีกำรโครงกำรฝึก อบรมกลุ่ม สหวิช ำชีพว่ำ ด้ว ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ เมื่อ มี
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรขำยเด็ก ก็จะถูกผนวกเข้ำกับเนื้อหำกำรอบรมด้ว ย (ต้องเพิ่มข้อมูล
กำรอบรมวิชำชีพที่ทำงำนเกี่ยวข้อง)
การฝึกอบรม
(ย่อหน้า 18) คณะกรรมการเสนอให้ไทยจัดสรรทรัพยากรโดยตรงให้เพียงพอสาหรับแผนการอบรมสห
วิทยาการ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมตามพิธี
สารนี้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวควรจัดให้กับกลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่ม กระทรวง ทบวง กรม และสถาบันที่ทางานกับเด็ก
หรือเพื่อเด็ก คณะกรรมการยังได้เร่งรัดให้ไทยประกันให้มีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิธีสารทั้งหมดอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งขยายผลกระทบและความเชื่อมโยง
140.
ประเทศไทยได้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรจำกกองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ ในกำรอบรมแก่ส่วนรำชกำร และสหวิทยำกำรซึ่งเนื้อหำกำรอบรมครอบคลุมถึงพิธีส ำรฉบับนี้ด้ว ย
และจะได้กำหนดในแผนงบประมำณประจำปี ในกำรจัดสรรสำหรับกำรฝึกอบรม
141.
ในส่ว นกระทรวงพัฒ นำสัง คมและควำมมั่ น คงของมนุษ ย์ ได้กำหนดให้ส ถำบัน กำรพัฒ นำสัง คม
อบรมให้ควำมรู้เ กี่ย วกับ อนุสัญญำและพิธีส ำรทั้งหมดแก่ข้ำ รำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง กำรฝึกอบรมด้ำ น
กำรป้องกันและปรำบปรำมเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อเด็ก เยำวชน และกำรปรำบปรำมกำรท่องเที่ยวเชิง
ค้ำประเวณีเด็ก รวมไปถึงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด ดำเนิน
โครงกำรแก้ไ ขปัญ หำกำรแสวงประโยชน์จ ำกเด็ก มีก ำรจัด ทำร่ำ งแนวทำงปฏิบัติร่ว มกัน ระหว่ำ งหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินคดีกับผู้ต้องหำชำวต่ำงชำติที่ล่วงละเมิดทำงเพศกับเด็กในประเทศ (ขำดข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ประเมินกำรฝึกอบรม)
การจัดสรรทรัพยากร
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(ย่อหน้า 20) คณะกรรมเสนอแนะให้ไทยดาเนินมาตรการที่เป็นไปได้ทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับการปฏิบัติงานตามพิธีสารนี้ โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรให้แก่คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็ก หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และศูนย์พิทักษ์ด้านสังคม ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิชาการ และการเงินอย่าง
เพียงพอตามความจาเป็นสาหรับดาเนินกิจกรรมตามพิธีสารนี้
142.
ประเทศไทยมีก ำรจัด สรรงบประมำณให้แ ก่ก รมกิจ กำรเด็ก และเยำวชนเพื่อ กำรดำเนิน งำนตำม
ภำรกิจ ซึ่งร่วมไปถึงเพื่อกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศตำมพิธีสำรฉบับนี้ด้วย
การป้องกันการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (ข้อ 9 วรรค 1 และวรรค 2)
มาตรการปฏิบัติเพื่อใช้ป้องกันการกระทาผิดตามพิธีสาร
(ย่อหน้า 22) คณะกรรมการเสนอให้ไทยเร่งรัดปรับกฎหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ รวมถึง
มาตรการทางการบริหาร นโยบายสังคมและแผนเกี่ยวกับการป้องกันการขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็กให้เข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้น คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันและดาเนินคดีกับการ
ทุจริตต่อหน้าที่ในหมู่เจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเพศ
143.
ไทยได้ดำเนิน กำรแก้ไ ขพระรำชบัญ ญัติป้องกัน และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษ ย์ พ.ศ. 2551 ทั้งกำร
เพิ่มโทษ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรไต่สวนคดีโดยให้อำนำจไต่ส วนคดีของผู้พิพำกษำ และกำรเปลี่ยนคำ นิยำมของ
เด็ก และแก้ไ ขเพิ่ม ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับ ที่ 24) พ.ศ. 2558 กำหนดควำมผิด อำญำเกี่ย วกับ สื่อ ลำมก
อนำจำรเด็ก ในกำรครอบครองสื่อลำมกอนำจำรเด็ก และกำลังร่ำงกฎหมำยกำรกระทำควำมผิดฐำนขำยเด็ก
144.
ไทยดำเนินมำตรกำรป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์จำกเด็กในด้ำนแรงงำน กำรค้ำมนุษย์ ซึ่งรวมไป
ถึงกำรกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณีของเด็กด้วย โดยมีกำรดำเนินงำนผ่ำนมำตรกำรทำงกำรบริห ำร
กำรรณรงค์และประชำสัมพัน ธ์ผ่ำนสื่อทุกประเภท มำตรกำรทำงสังคมในกำรสร้ำงจิตสำนึก และเจตคติในเรื่อง
สิท ธิม นุษ ยชนและกระบวนกำรต่อ ต้ำ นกำรค้ำ มนุษ ย์ใ ห้แ ก่ภ ำคีเ ครือ ข่ำ ย และนัก ธุร กิจ กำรท่อ งเที่ย ว ส่ง เสริม
ควำมมั่น คงในกำรดำรงชีวิต ของสมำชิก ในครอบครัว มำตรกำรทำงกำรศึก ษำผลัก ดัน ให้มีก ำรบรรจุเ รื่อ งสิท ธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก และกำรค้ำมนุษย์ไว้ในกำรเรียนกำรสอน ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำทุกระดับ รวมทั้งกำร
ส่ง เสริม ให้มีก ำรอบรมเผยแพร่ค วำมรู้แ ก่ก ลุ่ม เสี่ย งเพื่อ มิใ ห้ต กเป็น ผู้เ สีย หำยจำกกำรค้ำ มนุษ ย์ข้ำ มชำติ และ
จัดสรรทรัพยำกร
145.
ประเทศไทยภำยใต้ก ำรดำเนิน งำนของรัฐ บำลปัจ จุบัน ได้ใ ช้ ม ำตรกำรในกำรป้อ งกัน กำรขำยเด็ก
กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกเกี่ยวกับเด็กอย่ำงเข้มงวด โดยมีกำรดำเนินงำนให้ ห ลำยหน่ว ยงำนเข้ำ มำมีส่ว น
ร่วมในกำรปรำบปรำม อำทิ ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยทหำร ส่งผลให้กำรทุจริตต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจทำกำรได้
ยำก เพรำะมีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนอื่นอยู่
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การท่องเที่ยวเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
(ย่อหน้า 24) คณะกรรมการกระตุ้นให้ไทยวางแนวทางการกาหนดกฎระเบียบและการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และดาเนินมาตรการที่จาเป็นด้านกฎหมาย การบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการอื่นทั้งปวง เพื่อป้องกันและขจัด
การการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คณะกรรมการสนับสนุนให้รัฐภาคีสร้างความเข้มแข็งในความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี เพื่อป้องกันและขจัดการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก เร่งรัดให้ไทยเร่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงพิษภัยของอันตราย
จากการท่องเที่ยวเพื่อแสวงความสุขทางเพศจากเด็ก เผยแพร่กฎบัตรเกียรติยศสาหรับการท่องเที่ยว (Charter of
Honour for Tourism) และประมวลจริยธรรมโลกเพื่อการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO Global Code
of Ethics for Tourism) ในหมู่บริษัทและตัวแทนจัดการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเหล่านี้ลง
นามในประมวลจริยธรรมเพื่อการปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศในการเดินทางท่องเที่ยว
146.
ประเทศไทยโดยกระทรวงยุต ิธ รรม และส ำนัก งำนต ำรวจแห่ง ชำติ ร่ว มกับ ส ำนัก งำนป้อ งกัน
ยำเสพติดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ ประจำประเทศไทยร่วมกับตำรวจสำกล มูล นิธิศุภนิมิต
ดำเนิน โครงกำร Project Childhood เพื่อต่อต้ำ นกำรแสวงประโยชน์จำกเด็กในภำคท่องเที่ย วของประเทศ
สมำชิก ลุ่ม แม่น้ำโขง โดยมีก ำรส่ง เสริม ให้ภ ำคธุร กิจ ท่อ งเที่ย วตระหนัก ถึง กำรคุ้ม ครองเด็ก และด้ำ นกฎหมำย
ดำเนินกำรทบทวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงเพศพำณิชย์ มุ่งกำรเอำโทษผู้กระทำผิด รวมทั้งมีกำร
ออกแบบหลักสูต รอบรมเจ้ำ หน้ำ ที่ตำรวจเรื่อ งกำรสอบสวนคดีลัก ษณะนี้ มีกำรส่ง เสริม กำรมีส่ว นร่ว มของภำค
ธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวในกำรป้องกัน กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก สนับสนุนกำรพัฒ นำจรรยำบรรณ
และนโยบำยของภำคธุร กิจ ในกำรคุ้ม ครองเด็ก โดยอบรมเพื่อ สร้ำ งเครือ ข่ำ ยเฝ้ำ ระวัง กำรท่อ งเที่ย วที่แ สวง
ประโยชน์ท ำงเพศจำกเด็ก และสตรี นอกจำกนี้ป ระเทศไทยได้มีค วำมริเ ริ่ม ในกำรทำ Global Compact
Business and Human Rights โดยกำรรณรงค์เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
มำให้สัตยำบันว่ำจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
การห้ามการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3, ข้อ 4
วรรค 2 และ 3, ข้อ 5, ข้อ 6, และ ข้อ 7)
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายลงโทษและกฎระเบียบที่มีอยู่
(ย่อหน้า 26) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไ ทยเดิน หน้า ทบทวนแก้ไ ขกฎหมายอาญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อ 2 และข้อ 3 แห่งพิธีสาร โดยเฉพาะควรจะ
(ก) กาหนดคานิยามและบัญ ญัติใ ห้การขายเด็กเป็น ความผิดทางอาญา สอดคล้องกับพิธีสาร และ
โดยเฉพาะการขายเด็ก เพื่อ การนาไปเป็น บุตรบุญธรรมโดยมิช อบด้วยกฎหมาย การนาไปบัง คับใช้แ รงงาน
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และการถ่ายโอนอวัยวะของเด็กเพื่อผลประโยชน์กาไร ทั้งนี้ เพื่อให้เ ป็น ไปตามบทบัญญัติข้อ 3 วรรค 1 (ก)
(i) ข., 1 (ก) (i) c., 1 (ก) (ii) และข้อ 5 ของพิธีสาร
(ข) แก้ไขและบัญญัติฐานความผิดเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กให้สอดคล้องกับบทบั ญญัติ ในข้อ 2
และ 3 แห่งพิธีสารโดยสมบูรณ์
147.
ประเทศไทยมีก ำรออกกฎหมำยบัญ ญัติใ ห้ก ำรค้ำ ประเวณีเ ด็ก และสื ่อ ลำมกเกี ่ย วกับ เด็ก เป็น
ควำมผิดอำญำ และยัง ได้ยกร่ำงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำโดยกำหนดนิยำมและบัญญัติให้กำรขำยเด็ก
เป็นควำมผิด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำรพิจ ำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
การดาเนินคดีและการลงโทษ
(ย่อ หน้า 28) คณะกรรมการเร่ง รัด ให้ไ ทยดาเนิน มาตรการที่จาเป็น ทั้ง ปวง เพื่อ ประกัน ว่า
อาชญากรรมตามพิธีสารได้มีการสืบสวนสอบสวนและได้มีการสืบสวนสอบสวนว่า กระทาผิดได้ถูกดาเนิน คดี
และลงโทษตามควรแก่ก รณี รวมทั้ง การจั ดทาข้อ มูล โดยตรงเกี่ย วกับ การสืบ สวน สอบสวน การดาเนิน คดี
และการลงโทษผู้กระทาความผิดภายใต้พิธีสารในรายงานฉบับต่อไป
148.
ควำมผิด ฐำนค้ำ ประเวณีเ ด็ก และสื ่อ ลำมกเกี่ย วกับ เด็ก เป็น ควำมผิด ตำมกฎหมำยอำญำ และ
พระรำชบัญ ญัติว่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรค้ำ มนุษ ย์ซึ่ง หำกกำรกระทำควำมผิด เกิด ขึ้น ย่อ มต้อ งมี
กระบวนกำรสืบ สวนสอบสอนตำมกฎหมำย ประเทศไทยมีก ำรจัด ท ำข้อ มูล เกี ่ย วกับ กำรสืบ สวนสอบสวน
ดำเนินคดี และลงโทษผู้กระทำควำมผิดภำยใต้พิธีสำร (ขอข้อมูล สถิติคดี ที่มีกำรสืบสวนสอบสวน คดีค้ำประเวณี
เด็ก ค้ำมนุษย์ สื่อ ลงมกเกี่ย วกับ เด็ก ) แต่อย่ำงไรก็ดี ปัจ จุบัน กำรขำยเด็กยังไม่เป็น ควำมผิด ตำมกฎหมำยอำญำ
ของประเทศไทย จึงไม่สำมำรถดำเนินคดีผู้กระทำควำมผิดฐำนกำรค้ำเด็กได้
อานาจศาลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(ย่อหน้า 30) คณะกรรมการเสนอให้ไทยดาเนินขั้นตอนเพื่อประกันว่า กฎหมายภายในจะให้อานาจ
ดาเนิน คดีแ บบข้า มเขตอานาจที่ร วมถึง อานาจดาเนิน คดีโ ดยไม่มีเ งื่อ นไขว่า ต้อ งเป็น ความผิด สองรัฐ สาหรับ
ความผิดตามพิธีสารนี้ คณะกรรมการเสนอเพิ่มเติมให้ไ ทยพิจารณานาพิธีสารไปผนวกเป็น พื้น ฐานกฎหมาย
เรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องสนธิสัญญาทวิภาคี
149.
กำรดำเนิน คดีกับ ผู้ก ระทำควำมผิดฐำนขำยเด็ก ในปัจ จุบัน หำกปรำกฏว่ำ ไม่มีส นธิสัญ ญำส่ง ผู้ร้ำ ย
ข้ำมแดนกับ ประเทศไทย ก็ส ำมำรถส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนผ่ำ นระหว่ำงกันในควำมร่ว มมือในกรอบของอำเซีย น ตำม
อนุส ัญ ญำอำเซีย นว่ำ ด้ว ยกำรต่อ ต้ำ นกำรค้ำ มนุษ ย์ โดยเฉพำะสตรีแ ละเด็ก ส่ว นส ำหรับ ประเทศอื ่น ๆ
นอกเหนือ จำกประเทศสมำชิก อำเซีย น ยัง อยู่ภ ำยใต้ก รอบควำมร่ว มมือ เฉพำะรำยประเทศ และกรอบกำรส่ง
ผู้ร้ำยข้ำมแดนตำมหลักถ้อยทีถ้อยอำศัย
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การคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย (ข้อ 8 และ ข้อ 9 วรรค 3 และวรรค 4)
มาตรการที่รัฐปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทาผิดตามพิธีสารฉบับนี้
(ย่อหน้า 34) คณะกรรมการเสนอให้ไ ทยเสริมมาตรการให้เ ข้มขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิแ ละประโยชน์
ของเด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดทุกมูลฐานภายใต้พิธีสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) จัด ตั้งกลไกและกระบวนการเพื่อ จาแนกเด็กผู้ เ สีย หายจากการกระทาความผิด ตามพิธีส ารไว้
ก่อน รวมทั้งการจัดตั้งกลไกประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
(ข) ประกันว่าเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรอนานในการส่งตัวออกไปนอกประเทศ
(ค) ปรับ แก้ก ฎหมายเพื่อ ประกัน ว่า วิดีทัศ น์บัน ทึก ปากคาเด็ก ผู้เ สีย หายหรือ เด็ก ที่เ ป็น พยานใน
ความผิดตามพิธีสารนี้เป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้เสมอ
150.

กลไกและกระบวนกำรจำแนกคัดกรองเด็กผู้เสียหำยจำกกำรกระทำผิดตำมพิธีสำร (ขำดข้อมูล)

151.
ประเทศไทยมีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กผู้เสีย หำย โดยเฉพำะกรณีเป็นเด็กต่ำ ง
ด้ำว โดยในกระบวนกำรสอบสวนจะดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว ภำยใน 24 ชั่ว โมง ตำมแนวปฏิบัติของสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติฯ
152.
ในกระบวนกำรพิจ ำรณำประเทศไทยได้พัฒ นำกระบวนกำรในกำรสืบ พยำนไว้ก่อ นได้อ ย่ำ งเต็ม
รูป แบบผ่ำ นวีดีทัศ น์ ตำมพระรำชบัญ ญัติว ิธ ีพิจ ำรณำคดีค้ำ มนุษ ย์ พ.ศ. 2559 มำตรำ 9 บัญ ญัติใ ห้ใ นกำร
สืบ พยำนก่อ นฟ้อ งคดี กำรไต่ส วนมูล ฟ้อ ง หรือ กำรพิจ ำรณำคดี สำมำรถใช้ก ำรดำ เนิน กระบวนพิจ ำรณำใน
ลัก ษณะกำรประชุม ทำงจอภำพตำมบัญ ญัติวิธีก ำรในข้อ บังคับ ของประธำนศำลฎีก ำว่ำ ด้ว ยวิธีก ำร ดำเนิน คดี ค้ำ
มนุษย์ พ.ศ. 2559 ในกำรพิจำรณำคดีของศำลชำนัญพิเศษคดีค้ำมนุษย์ อีกด้วย
การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
(ย่อหน้า 36) คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) เสริมสร้า งขีด ความสามารถให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกัน และประสานความช่วยเหลือและ
สนับสนุนเด็กผู้เสียหายจากการกระทาความผิดตามพิธีสารฉบับนี้
(ข) ดาเนิน มาตรการที่จาเป็น ทั้งปวงเพื่อประกัน ว่า เด็กผู้เ สียหายจากการกระทาความผิด ตามพิธี
สารจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมทั้งการบูรณาการนาเด็กกลับคืนสู่สังคมและการฟื้นฟูร่างกาย
และจิตใจอย่างเต็มรูปแบบ
(ค) ให้หลักประกั นว่าเด็กผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการขอรับค่าชดเชย ความเสียหาย
จากผู้รับผิดชอบตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามบทบัญญัติข้อ 9 วรรค 4 แห่งพิธีสาร และ
จัดตั้งกองทุนเงินค่าชดเชยสาหรับผู้เสียหาย สาหรับกรณีที่ไม่สามารถได้รับค่าชดเชยจากผู้กระทาผิด และ
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(ง) แสวงหาความช่ว ยเหลือ ทางด้า นวิชาการจากองค์ก ารทุน เพื่อเด็กแห่ง สหประชาติ ( UNICEF)
และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในการปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้
153.
ประเทศไทยดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถให้ห น่ว ยงำนภำครัฐ เพื่อประกันและประสำนควำม
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหำย (ขำดข้อมูลจำกกองต่อต้ำนค้ำมนุษย์ ข้อมูลควำมช่วยเหลือที่ดำเนินกำรในแต่ละปี)
154.
กำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กผู้เสียหำยในคดีค้ำมนุษย์ เป็นไปตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งกำหนดมำตรกำรในกำรให้ควำมช่ว ยเหลือ
ผู้เสียหำยคดีค้ำมนุษย์อย่ำงเป็นรูปธรรม
155.
ผู้เ สีย หำยสำมำรถเข้ำ ถึง กระบวนกำรขอรับค่ำชดเชยตำม พระรำชบัญ ญัติ ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย
และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่ จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2554 และพระรำชบัญญัติ ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และ
ค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่ จำเลยในคดีอำญำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดตั้งกองทุนยุติธ รรม
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งรวมไปถึงกำรสนับสนุนช่วยเหลือทำงกำรเงินโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกลุ่มคนจนและกลุ่มเปรำะบำงซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็กด้วย
156.
ในกำรปฏิบัติตำมข้อ เสนอแนะของคณะกรรมกำร ประเทศไทยได้ร่ว มมือ กับ ทุก ภำคส่ว นที่ทำงำน
เกี่ยวข้องกับเด็ก รวมไปถึงองค์กรเอกชน และองค์กำรระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น UNHCR UNICEF หรือ IOM
ซึ่ง น ำไปสู ่ก ำรทำงำนแบบบูร ณำกำรร่ว มกัน ของทุก ภำคส่ว นเพื่อ กำรปกป้อ ง คุ้ม ครอง และพัฒ นำเด็ก ตำ ม
พันธกรณีของอนุสัญญำและพิธีสำรเลือกรับ
โทรศัพท์สายด่วน
(ย่อหน้า 37) ตามสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอให้ไ ทยพิจารณารวมโทรศัพท์
สายด่วนทั้งหลายที่มีอยู่เป็นหมายเลขเดียวระดับชาติเพื่อให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น โทรศัพท์สายด่วนควรต้อง
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถะติด ต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และควรเป็น หมายเลขที่จาง่า ย 3-4 หลัก อีกทั้ง
ให้มีทรัพยากรการเงิน และวิชาการเพียงพอ ตลอดจนมีบุค ลากรที่ไ ด้รับ การอบรมเพื่อสามารถให้คาตอบแก่
เด็กและวิเคราะห์สายที่เรียกเข้ามาเพื่อดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
157.
กรมกิจ กำรเด็ก และเยำวชนมี แ ผนบูร ณำกำรควำมร่ว มมือ กับ มูล นิธิส ำยเด็ก (Childline) เพื่อ ให้
ดำเนินกำรทำงโทรศัพท์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กอย่ำงทันท่วงที และมีเอกภำพ ตลอด 24 ชั่วโมง
ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ย่อ หน้า 36) ตามบทบัญญัติข้อ 10 วรรค 1 คณะกรรมการสนับสนุน ให้ไ ทยเสริม สร้า งความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปพหุภาคี ภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อน
บ้า น รวมทั้ง เสริม สร้า งกระบวนการและกลไกเพื่อ ประสานการปฏิบัติต ามความตกลงดัง กล่า ว โดยมุ ่ง
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ปรับปรุงการปรับปรุงการป้องกัน การสืบค้น การสืบสวน การดาเนิน คดี และการลงโทษผู้รับผิดชอบต่อการ
กระทาความผิดตามพิธีสาร
158.
ประเทศไทยเข้ำร่วมกำรลงนำมในอนุสัญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะสตรี
และเด็ก (ASEAN ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and
Children) ซึ่ง มีวัต ถุป ระสงค์สำคัญ เพื่อ เป็น กำรส่ง เสริม ควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งประเทศสมำชิก อำเซีย นในกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ที่ต้นเหตุ เช่น กำรขจัดควำมยำกจน กำร
ลดปัจ จัย เกื ้อ หนุน และป้อ งกัน กำรตกเป็น เหยื่อ ซ้ ำ และกำรส่ง เสริม ควำมร่ว มมือ ข้ำ มแดน โดยเฉพำะก ำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อ งของเอกสำรคนเข้ำ เมือ ง กำรคุ้ม ครองผู้เ สีย หำยจำกกำรค้ำ มนุษ ย์แ ละกำรส่ง กลับ กำร
บังคับใช้กฎหมำย อำทิ กำรยึดทรัพย์ กำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทำงอำญำ กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน
และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอื่น ๆ
การติดตามผลและการเผยแพร่
(ย่อหน้า 39) คณะกรรมการเสนอให้ไ ทยดาเนิน มาตรการที่เ หมาะสมทั้งปวงเพื่อประกัน การปฏิบัติ
ตามข้อเสนอเหล่า นี้อย่า งเต็มที่ พร้อมกับ ส่งต่อข้อ เสนอเหล่า นี้ใ ห้กับประมุขรัฐ ศาลสูง รัฐสภา กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ง ชาติ และหน่วยประสานงาน
ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตอาเภอตามลาดับ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป
(ย่อหน้า 40) คณะกรรมการเสนอให้ไ ทยเผยแพร่ร ายงานฉบับ แรกและคาตอบลายลักษณ์อัก ษรที่
เสนอพร้อ มข้อ เสนออื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง (สรุป ข้อ สัง เกต) ที่ไ ด้รับ รองแล้ว อย่า งกว้ า งขวาง รวมถึง เผยแพร่ผ่า น
ระบบอิน เตอร์เ น็ต (แต่ไ ม่จากัด เฉพาะระบบอิน เตอร์เ น็ต) ให้แ ก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม
กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิชาชีพ ชุมชน และเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิธีสาร
การปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม
159.
ประเทศไทยมีค ณะกรรมกำรที่ตั้ง ขึ้น โดยอธิบ ดีก รมองค์ก ำรระหว่ำ งประเทศ เป็น ผู้ติด ตำมกำร
ดำเนิน กำรตำมข้อ แนะน ำของคณะกรรมกำรสิท ธิเ ด็ก และอนุก รรมกำรด้ำ นเด็ก ทำหน้ำ ที ่ติด ตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก

80

บทที่ 11
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
มาตรการทั่วไป
กฎหมาย
(ย่อหน้า6) ในประเด็นเกี่ยวกับข้อ 6 ของพิธีสาร คณะกรรมการกระตุ้นให้ไทยดาเนินมาตรการเพื่อ
นาบทบัญญัติของพิธีสารบรรจุในกฎหมายภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และระบุให้ชัดเจนว่าการคัดเลือก
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีเข้าสู่กองกาลังติดอาวุธถือเป็นความผิดอาญา
160.
รัฐบำลไทยโดยกระทรวงมหำดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นชุดรักษำ
ควำมปลอดภัย หมู่บ้ำน (ชรบ.) ว่ำ กำรเข้ำร่วมเป็น ชรบ. บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีอำยุเกิน 18 ปีและปัจจุบันมี
ประกำศคำสั่ง ห้ำ มมิให้บิดำมำรดำที่เป็น สมำชิก ชรบ. นำเด็กเข้ำไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2554 และให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องดำเนิ นกำรสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของเด็กในเรื่องสิ ทธิเด็ก นอกจำกนี้
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึง่ เป็นกฎหมำยหลักด้ำนกำรคุ้มครองเด็กของประเทศได้ห้ำมบุคคลใดไม่ว่ำเด็ก
จะยินยอมหรือไม่ก็ตำม ใช้ จ้ำง หรือวำนเด็กให้ทำงำนหรือกระทำกำรอันอำจเป็นอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจมี
ผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต หรือขัดขวำงต่อพัฒนำกำรของเด็ก
การประสานงาน
(ย่อหน้า8) คณะกรรมการเสนอแนะไทยประกันให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงาน และ
คณะกรรมการที่ทางานเกี่ยวกับการพัฒนาและการดาเนินงานด้านนโยบายสิทธิเด็ก รวมทั้งองค์กรต่างๆ ภายใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนกาหนดหน่วยงานที่สามารถทาหน้าที่ในการนาและ
อานวยการภาพรวมเพื่อการติ ดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านสิทธิเ ด็กตามอนุสัญญาและพิธี สารใน
ระหว่างกระทรวง และทั้งในระดับส่วนกลางจนถึงระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
161.

โปรดดูคำตอบในบทที่ 1 หัวข้อกำรประสำนงำน

การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการสร้างความตระหนัก
(ย่อหน้า10) ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ 6 วรรค 2 ของพิธีสารเลือกรับ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยประกัน
ว่า หลักการและบทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน เด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการพัฒนาแผนงานการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
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(ย่อหน้า12) ในสรุปข้อสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการได้เสนอแนะให้ไทยจัดให้มีระบบการรวบรวม
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการดาเนินงานตามอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ และนาข้อมูลและสถิติที่เก็บ
รวบรวมมาใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการคุ้มครองเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบและเกี่ยวพันกับความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยคณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยแสวงหา
ความช่วยเหลือจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติในประเด็นดังกล่าวนี้
162.
รัฐบำลได้สั่งกำรให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องป้องกันมิให้เด็กเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับ ชรบ. และได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กรวมถึงพิธีสำรเลือกรับฯ ในส่วนของทหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงอื่นๆ ได้ฝึกอบรมสมำชิก ชรบ. ให้ได้รับทรำบถึงข้อห้ำมมิให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปีเข้ำร่วมเป็น
ชรบ. นอกจำกนี้ ไทยยังได้แปลและเผยแพร่อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและพิธีสำรเลือกรับฯ ให้แก่เด็กและผู้ใหญ่เพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักถึงเรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
การป้องกัน
การคัดเลือกทหารโดยสมัครใจ
(ย่อหน้า 14) คณะกรรมการขอให้ไทยดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้เด็กเข้าไป
เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการกับ ชรบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะไทยสร้างกลไกในการติดตามและ
กาหนดความรับผิดชอบสาหรับเจ้าหน้าที่หลัก ในส่วนของการที่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัย
ประจาหมู่บ้านทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายห้ามรับเด็กเข้า
ร่วมในชุดรักษาความปลอดภัยประจาหมู่บ้านดังกล่าว
163.
รัฐบำลได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยกำหนดเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร ชรบ. ซึ่ง
เป็นกำรอบรมก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็น ชรบ. ว่ำต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทยมีอำยุเกิน 18 ปี สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
และมีภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้ำนนั้น ในส่วนของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ศอ.บต.) ได้ออกคำสั่งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในพื้นที่ ว่ำกำรคัดเลือก ชรบ. จะต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก นอกจำกนี้ เมื่อปี 2553 กระทรวงมหำดไทยได้มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ห้ำมผู้ที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปีเข้ำร่วมในกำรฝึกอบรม ชรบ.
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โรงเรียนทหาร
(ย่อหน้า16) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทย
(ก) ทบทวนการดาเนินงานของโรงเรียนทหารทุกโรงเรียนในเขตอานาจของไทย เพื่อประกันว่าโรงเรียน
เหล่านี้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพิธีสาร
(ข) ดาเนินการจัดระบบการลงทะเบียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนทหารโดย
ข้อมูลที่เ ก็บนั้นจะต้องจาแนกตามเพศ อายุ พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ และถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์ และ
รวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(ค) พิจารณาให้มีการตรวจสอบโรงเรียนทหารร่วมกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อประกันว่าโรงเรียนทหารเหล่านี้ดาเนินการสอดคล้องกับบทบัญญัติของพิธี
สาร
(ง) ประกันว่ามีการห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้มีการฝึกการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทหารสาหรับเด็กที่มีอายุต่า
กว่า 18 ปี
164.
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดนได้กำหนดเงื่อนไขกำรรับนักศึกษำวิชำทหำร
เฉพำะนักเรียนที่มีอำยุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปและกำหนดให้ฝึกใช้อำวุธปืนได้จะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษำอยู่ในปีที่ 3 ซึ่งมี
อำยุเกินกว่ำ 18 ปีขึ้นไป ในด้ำนสถำบันกำรศึกษำทำงทหำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียนช่ำงฝีมือทหำรและสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศได้รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำรภำคปกติและภำคสมทบที่มีอำยุตั้งแต่
15-18 ปี โดยนักเรียนภำคปกติไม่มีกำรฝึกใช้อำวุธ ส่วนนักเรียนภำคสมทบจะฝึกใช้อำวุธเฉพำะนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร
ที่เป็น นักศึกษำวิช ำทหำรและกรมกำรรัก ษำดินแดนเป็นผู้กำหนดกำรใช้อำวุธ ในกำรฝึกภำคสนำม ในส่วนของ
กองทัพ นักเรียนเตรียมทหำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปีไม่ได้เข้ำร่วมกำรฝึกที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อำวุธแต่เน้นเนื้อหำทำง
วิชำกำร
ข้อห้ามและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายอาญาและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
(ย่อ หน้า 18) เพื่อ สร้า งความเข้ม แข็ง ของมาตรการระดับ ประเทศและระหว่า งประเทศในการ
ป้องกันมิให้มีการคัดเลือกเด็กเป็นทหารโดยกองทัพหรือกลุ่มกองกาลังติดอาวุธ รวมทั้งการใช้เด็กเข้าร่วมในความ
ขัดแย้ง คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยกาหนดว่า การคัดเลือกและการนาเด็กเข้าร่วมในกองทัพ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจาหมู่บ้าน หรือกลุ่มกองกาลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐเป็นความผิดอาญา
165.
ในด้ำนมำตรกำรระดับประเทศและระหว่ำงประเทศในกำรป้องกันไม่ให้คัดเลือกเด็กเป็นทหำรโดยกองทัพ
หรื อกลุ่ มกองกำลั งติดอำวุธ แม้ไทยยั งไม่มีกำรดำเนินกำรที่ ชัดเจนในกำรบัญญัติให้เป็นควำมผิ ดทำงอำญำ แต่มี
มำตรกำรในกำรป้องกัน เด็ก ทั้งระเบี ย บและหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก ชรบ. และข้อสั่ งกำรที่ไม่ให้นำเด็กติดตำม
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ผู้ปกครองไปปฏิบัติหน้ำที่ ชรบ. ทั้งนี้ รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณเพื่อจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ศูนย์ดังกล่ำวดูแลเด็กระหว่ำงเวลำที่ผู้ปกครองไปปฏิบัติหน้ำที่ ชรบ.
เขตอานาจศาล
(ย่อหน้า20) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยบัญญัติอย่างชัดเจนในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ ให้
มีอานาจศาลนอกอาณาเขต (extra-territorial jurisdiction) สาหรับการกระทาอันต้องห้ามภายใต้พิธีสาร
รวมถึงการเกณฑ์หรือการรับสมัครเด็กเข้าร่วมในกองทัพ หรือกองกาลังติดอาวุธ หรือการใช้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม
ในความขัดแย้ง ถ้าความผิดอาญาดังกล่าวกระทาโดยหรือเกิดแก่ผู้มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ
166.
ไทยอยู่ ร ะหว่ ำ งศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ ใ นกำรก ำหนดอ ำนำจศำลนอกอำณำเขต ( extra-territorial
jurisdiction) ของศำลให้มีลักษณะเป็นควำมผิดสำกล (universal criminality) สำหรับกำรกระทำอันต้องห้ำมภำยใต้
พิธีสำรฯ รวมถึงกำรเกณฑ์หรือกำรรับสมัครเด็กเข้ำร่วมในกองทัพ หรือกองกำลังติดอำวุธ หรือกำรใช้เด็กเข้ำไปมีส่วน
ร่วมในควำมขัดแย้ง ถ้ำควำมผิดอำญำดังกล่ำวกระทำโดยหรือเกิดแก่ผู้มีสัญชำติไทยหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทย
ทั้งนี้ ในส่วนของกำรเข้ำเป็นภำคีธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (Rome Statute of the
International Criminal Court) ไทยได้ลงนำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศฉบับดังกล่ำวแล้วเมื่อ เดือนตุล ำคม 2543
และรัฐ บำลโดยกระทรวงกำรต่ำ งประเทศอยู่ร ะหว่ำ งกำรหำรือ ร่ว มกับ หน่ว ยงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องถึงกำรศึกษำ
ควำมพร้อมของไทยในกำรให้สัตยำบันธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ4
การคุ้มครอง การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม
มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
(ย่ อ หน้ า 22) ตามพั น ธะผู ก พั น ในข้ อ 7 ของพิ ธี ส าร คณะกรรมการขอกระตุ้ น ให้ ไ ทย
(ก) จัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับชาติ และการจัดทาทะเบียนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง และ
ผู้ อ พยพภายใต้ เ ขตอานาจของไทย
(ข) จั ด ให้ มี ก ลไกในการจาแนกเด็ ก รวมถึ ง เด็ ก ที่ แ สวงหาที่ พั ก พิ ง และเด็ ก อพยพ ซึ่ ง เคยหรื อ
อาจเคยเกี ่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง กั น ด้ ว ยก าลั ง อาวุ ธ ในต่ า งประเทศ และประกั น ว่ า บุ ค ลากรที่
รั บ ผิ ด ชอบการจ าแนกเด็ ก ได้ ร ั บ การฝึ ก อบรมด้ า นสิ ท ธิ เ ด็ ก การคุ้ ม ครองเด็ ก และมี ทั ก ษะในการ
สั ม ภาษณ์
(ค) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ เ ด็ ก ที่ เ คยหรื อ อาจเคยเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ ง กั น ด้ ว ยกาลั ง อาวุ ธ
อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ การฟื้ น ฟู ท างร่ า งกายและจิ ต ใจและการกลั บ คื น สู่ สั ง คมของเด็ ก
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(ง) ให้ ยุ ติ ก ารบั ง คั บ ให้ เ ด็ ก ที่ อ าจเคยหรื อ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะตกเป็ น เหยื่ อ ของอาชญากรรม
ภายใต้ พิ ธี ส ารเดิ น ทางกลั บ ประเทศต้ น กาเนิ ด โดยทั น ที
(จ) ดาเนิ น การป้ อ งกั น การเกณฑ์ เ ด็ ก หรื อ การเกณฑ์ เ ด็ ก ที่ เ คยเป็ น ทหารซ้าโดยกองกาลั ง ติ ด
อาวุ ธ จากประเทศเมี ย นมาร์ ภ ายในค่ า ยผู้ อ พยพที่ ตั้ ง อยู่ ใ นดิ น แดนไทย
(ฉ) แสวงหาความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านดังกล่าวนี้จากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ ภั ย แห่ ง
สหประชาชาติ (ยู เ อ็ น เอ็ ช ซี อ าร์ ) และองค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ (ยู นิ เ ซฟ)
167.
เกี่ ย วกั บ มำตรกำรของไทยต่ อ เด็ ก ผู้ แ สวงหำที่ พั ก พิ ง และผู้ อ พยพ โปรดดู บ ทที่ 1 หั ว ข้ อ ข้ อ
สงวน ย่ อ หน้ ำ ที่ 2 ทั้ ง นี้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กำหนดมำตรกำรเพื่อดูแลเด็กทุกกลุ่มให้มีกำร
ฟื้นฟูและกำรผสำนคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภำพ โดยอยู่บนพื้นฐำนควำมสมัครใจ ไม่ทำให้เกิดกำรตีตรำ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของเด็ก โดยส่งเสริมคุณค่ำในตนเองของเด็กและส่งเสริม
ศั ก ยภำพในกำรคุ้ ม ครองบู ร ณภำพและสร้ ำ งชี วิ ต ที่ ดี ข องเด็ ก นอกจำกนี้ ในส่ ว นของเด็ ก ที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ ำ ได้ ก่ อ
อำชญำกรรม ประเทศไทยมีระบบยุติธรรมเยำวชนที่มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเพื่อคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กที่กระทำควำมผิดซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 ในส่วนของกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ รัฐบำลได้ทำงำนอย่ำงใกล้ชิด
กับ UNHCR และ UNICEF รวมถึงองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน (International Organization
for Migration - IOM)
การจับกุมและการกักขังเด็กภายใต้กฎหมายฉุกเฉิน
(ย่อหน้า 24) คณะกรรมการเรียกร้ องให้ไ ทยทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อห้ามดาเนิน
คดีอาญาหรือกระบวนการทางการปกครองต่อเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ตลอดจนห้ามกักขังเด็กในสถานที่กักขัง
ของทหาร คณะกรรมการเสนอแนะว่า เด็กทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีควรจะต้องอยู่ภายใต้กระบวนความยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชนในทุกสถานการณ์
168.
ไทยมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กและเยำวชนในระหว่ำงกำรผัดฟ้อง โดยอนุญำตให้ปล่อยตัว
ชั่วครำวเด็กและเยำวชนที่ถูกจับและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี และให้มอบตัวเด็กหรือเยำวชนให้แก่ผู้ดูแล
และให้ศูนย์ให้คำปรึกษำฯ ดำเนินกำรประเมินกำย จิต สังคม ให้คำปรึกษำ หรือส่งเข้ำรับกำรบำบัดรักษำหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมบำบัดใดๆ อันจะเป็นกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กและเยำวชนในระหว่ำงกำรสอบสวนและกำรฟ้องคดีอำญำต่อ
ศำล เว้นแต่กำรกระทำของเด็กหรือเยำวชนมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่อำจเป็นผลต่อบุคคลอื่นอย่ำงร้ำยแรง ทั้งนี้ ไทย
ไม่มีกำรดำเนินกำรจับ กุมหรื อกักขังเด็กภำยใต้กฎหมำยฉุกเฉิน 5แต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้เปิดโอกำสให้
5

พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พระพุทธศักรำช 2457 พระรำชกำหนดกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ.2551

85
หน่ ว ยงำนที่เป็ น อิส ระทั้ งระดับ ระหว่ำงประเทศและระดับชำติ เช่น คณะกรรมกำรกำชำดสำกล (International
Committee of the Red Cross – ICRC) และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) สำมำรถเข้ำตรวจเยี่ยม
สถำนที่คุมขังประเภทต่ำงๆ (Places of detention) ในพื้นที่ที่มีกำรประกำศใช้กฎหมำยพิเศษด้ ำนควำมมั่นคง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ย่อหน้า25) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยดาเนินการสานต่อและเพิ่มความเข้มแข็งด้านความร่วมมือ
กับคณะกรรมการกาชาดสากล และผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเด็กกับความขั ดแย้งทางอาวุธ ตลอดจน
แสวงหาแนวทางเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ของ
สหประชาชาติในการดาเนินงานตามพิธีสาร
169.
นอกจำกจำกที่ได้ระบุถึงควำมร่วมมือของรัฐบำลกับองค์กำรระหว่ำงประเทศในย่อหน้ำที่ผ่ำนมำแล้ว ไทย
ได้ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF)
และสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (United Nations High Commissioner for Refugees –
UNHCR) ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรส่งเด็กไปยังประเทศที่ 3 โดยมีแผนงำนของสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.)
เพื่อเตรียมกำรในเรื่องดังกล่ำว นอกจำกนี้ ยังมีกำรริเริ่มดำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำของเด็กในค่ำยผู้หนีภัยกำรสู้รบ เช่น
กรณีกำรริเริ่มโครงกำรด้ำนกำรศึกษำในอำเภอแม่สอด จังหวัดตำก (แม่สอดโมเดล)
การติดตามและการเผยแพร่
(ย่อหน้า26) คณะกรรมการเสนอแนะให้ไทยดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันให้มีการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากวิธีการอื่นๆ แล้ว ให้เสนอต่อผู้นาประเทศ รัฐสภา
กระทรวงที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ และ
คณะอนุกรรมการในส่วนกลางและระดับจังหวัดตามลาดับ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
(ย่อหน้า27) คณะกรรมการเสนอให้ไทยเผยแพร่รายงานฉบับแรกและคาตอบลายลักษณ์อักษรที่เสนอพร้อม
ข้อเสนออื่นที่เกี่ยวข้อง (สรุปข้อสังเกต) ที่ได้รับรองแล้วอย่างกว้างขวาง รวมถึงเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (แต่ไม่
จากัดเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต) ให้แก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิชาชีพ ชุมชน
และเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิธีสาร การปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม
170.
รัฐบำลและหน่วยงำนต่ำงๆ ของไทยมีควำมตระหนักและพยำยำมดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะที่
ได้รับจำกคณะกรรมกำรสิทธิเด็กแห่งสหประชำชำติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีสำรฯ ดังจะเห็นได้จำกผลกำรดำเนินงำนที่ได้
รำยงำนในย่อหน้ำก่อนหน้ำนี้ นอกจำกนี้ เพื่อให้ภำคส่วนต่ำงๆ ของไทยได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับพิธีสำรฯ กำรปฏิบัติ และกำร
ตรวจสอบติดตำม ไทยจึงได้เผยแพร่พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำฯ เรื่อง ควำมเกี่ยวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วย
อำวุธ (Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict) พร้อม
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ด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิเด็กแห่งสหประชำชำติ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ภำคส่วนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนของรัฐและภำคประชำสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมถึงกำร
เผยแพร่ทั้งจัดพิมพ์เป็นเอกสำรและเผยแพร่ทำงเว็บไซต์
การรายงานผลการดาเนินงานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ
(ย่อหน้า28) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้อ 8 วรรค 2 คณะกรรมการขอให้ไทยบรรจุข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติของพิธีสาร และสรุปข้อสังเกตเหล่านี้ไว้ในรายงานตามวาระของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับ
ต่อไปตามบทบัญญัติข้อ 44 ของอนุสัญญา
171.
นอกเหนือจำกที่ไทยได้บรรจุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิเด็กเรื่องควำมเกี่ยวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันทำงอำวุธไว้ในรำยงำนตำมวำระของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก
แล้ว รัฐบำลไทยยังได้บรรจุข้อมูลที่เกี่ ยวข้องดังกล่ำวไว้ในรำยงำนตำมกระบวนกำร Universal Periodic Review
(UPR) ของประเทศไทยและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับต่ำงๆ ที่ประเทศไทยเป็น
ภำคีด้วย เช่น กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights - ICCPR) เป็นต้น

