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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิท ธิม นุษยชนของ
ประเทศไทยตามขอเสนอแนะสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review– UPR ฉบับนี้
เป น ส ว นหนึ่ ง ของการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต รุ น ที่ 9 ป 2560 ของสถาบั น การ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ จัดทําโดย นางจตุพร โรจนพานิช รหัส 9048 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานดานสิท ธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดย
สมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก UPR รอบที่ 2 ของกระทรวง พม. วิเคราะห
ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิท ธิม นุษยชนในปจ จุบัน และใหข อเสนอแนะเชิง นโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
จากการศึกษา พบวา ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดปฏิบัติ
ตามพันธะหนาที่ของรัฐภาคีในดานสิทธิม นุษยชนตามภาคีตราสารระหวางประเทศ 7 ฉบับ โดยมี
เจตนารมณมุงมั่นใหเปนไปตามพันธกรณีที่กอขึ้นโดยกฎหมายระหวางประเทศครบทั้ง 3 ดาน ไดแก
พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกปองคุมครอง และพันธกรณีในการทําใหบรรลุผล เห็นไดชัด
จากความตั้งใจหรือเจตจํานงของไทยในการเคารพสิทธิมนุษยชนและตองการยกระดับสิทธิมนุษยชน
ใหดียิ่งขึ้น โดยการกําหนดเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทําใหการดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ
เปนไปตามเปาหมายหรือใหเกิดผลตามนโยบาย ซึ่งก็คือ แผนปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับ
และคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบที่ 2 และผลการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว พบวา กระทรวง พม. ไดดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับแลวครบถวน ทั้ง 7 กลุม ประเด็นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นการตอตานการคามนุษย สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิคนพิการ และสิทธิกลุมเปราะบางทางสังคม
โดยมีความกาวหนาที่สําคัญจากผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวง พม. คือ ไทยจะ
เขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคชไดภายในปลายป 2560 นี้ ตามคํามั่นโดยสมัครใจที่ไทยไดใหไวตอ
สหประชาชาติ
อย า งไรก็ ดี ขอ ท า ทายในการดํ า เนิ น งานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของไทยยัง คงปรากฏอยู
จากการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะจากสหประชาชาติที่ไทยไมตอบรับและพิจารณาดําเนินการไดในทันทีนั้น
มีจํานวน 62 ขอ คิดเปนรอยละ 24.9 ผูศึกษาจึงไดคัดเลือกขอทาทายที่มีความเปนไปได มีนัยสําคัญ
ตอประเทศไทย และเกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวง พม. และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในอนาคต สรุปจากผลการศึกษาได ดังนี้
ประเทศไทยควรศึกษาพิจารณาความเปนไปได และเตรียมความพรอมสําหรับการถอนขอสงวน
ตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเ ด็ก เรื่อง สถานะเด็กผูลี้ภัย ในอนาคต โดยคํานึง ถึง ประเด็น
ออนไหวเกี่ยวกับการมีสัญชาติ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมภายในประเทศ สําหรับการใหสัตยาบันตออนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 188 การทํางานในภาคประมง เนื่องจากมีแรงกดดันจาก IUU
หากไมดําเนินการจะมีผลกระทบตอการคาและการสงออกของภาคอุตสาหกรรมการประมงของไทย

จ
สวนการใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 189 งานที่มีคุณคา
สําหรับ คนงานทํางานบาน มีความเปนไปได เนื่องจากสอดคลองกับ แผนสิท ธิม นุษยชนระหวาง
ประเทศฉบับที่ 3 ของประเทศไทย ในประเด็นการคุมครองแรงงานไมใหถูกเลือกปฏิบัติ คุมครอง
แรงงานใหไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานพึงจะไดรับ และตรงตามภารกิจของกระทรวงแรงงานในการ
บริหารแรงงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพเพียงพอตอการ
แขงขันในเวทีโลก
ประเทศไทยอาจไมพิจารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ILO 169 เนื่องจากในบริบทของไทยไมมีนิยามของชนพื้นเมือง อยางไรก็ดี สําหรับการคุมครองสิทธิ
ของชนกลุมนอยมีความจําเปนตองดําเนินการใหเห็นชัดเจนอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากในปจจุบันยัง
มีชนกลุมนอยจํานวนมากที่ยังเขาไมถึงสิทธิ
สําหรับการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานและ
สมาชิกครอบครัว เปนประเด็นขอทาทายที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบละเอียดถี่ถวน เนื่องจากมีขอ
ผูกพัน ภาระ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่งทําใหยากตอการปฏิบัติตามใหครบถวน
ทายที่สุด ประเทศไทยยังไมมีความจําเปนตองออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติเปน
กรณีเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติในขณะนี้ เนื่องจากหากมีการกระทําที่เขาขายการเลือก
ปฏิบัติ มีการกําหนดไวเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา แตควรมุงใหความสําคัญ
กับการปรับเปลี่ยนคานิยม มุมมอง ทัศนคติ และฐานความคิดในการยอมรับความแตกตางของมนุษย
และการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษยโดยไมเลือกปฏิบัติมากกวา ซึ่งเปนขอทาทายมากกวา
การออกกฎหมายใหครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมคํานึงถึง
ความแตกตางของมนุษยในเชิงบวก เพื่อสรางความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยที่
มีความเหลื่อมล้ํา ระหวางชนชั้นที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) ซึ่งผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน
รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูร ณได เนื่องจากผูศึก ษาไดรับคําแนะนําที่ดีและมีคุณคายิ่ ง จากอาจารยที่
ปรึกษาทั้งสามทาน คือ ศ.กิตติคุณ ดร. สุภางค จันทวานิช เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท และ
เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ สุจารีกุล จึงขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทานเปนอยางสูง
ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา คือ ทานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (นายไมตรี อินทุสุต) ที่อนุญาตใหผูศึกษาเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาองคกร และพัฒนาประเทศชาติตอไป โดยผูศึกษาเชื่อมั่นวา เนื้อหาหลักสูตรนักบริหารการทูต
ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการบริหารงานตางประเทศนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน และสามารถนําไปประยุกตใชในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในมิติการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณวิทยากรผูทรงภูมิและทีมงานของสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการทุกทาน สําหรับความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการอํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรมอยางดียิ่งตลอด
ระยะเวลาสามเดือนที่มีคุณคาและนาจดจํา
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนรวมงาน และเพื่อนรวมรุน สําหรับกําลังใจดีดี
และการสนับสนุนจนการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เสร็จสิ้นลุลวงไปดวยดี
จตุพร โรจนพานิช
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 คําถามในการศึกษา
1.5 สมมติฐานในการศึกษา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
2.2 ตัวชี้วัดดานสิทธิมนุษยชน
2.3 กระบวนการ Universal Periodic Review
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการ UPR ที่ไทยใหคํามั่น
ตอสหประชาชาติ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
3.2 ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังคงปรากฏอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การแสวงประโยชนกับผูเปราะบางทางสังคม อาทิ แรงงานเคลื่อนยาย เด็กและสตรี และคนพิการ
และสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทย นําไปสูผลกระทบเชิงลบ เชน มาตรการกีดกันทาง
เศรษฐกิจ เป น ตน ดัง นั้น การสง เสริม และคุ ม ครองสิท ธิม นุ ษยชนในประเทศไทย จึง ควรไดรั บ
ความสําคัญ และพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุไวในบท
ทั่วไป มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามขอผูกพันจากการเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน จํานวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ ดังนั้น
ในฐานะรัฐภาคี ประเทศไทยมีพันธกรณีระหวางประเทศที่ตองดําเนินการใหบรรลุผล นอกจากนั้น
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ซึ่งตองดําเนินการตามกลไก
ภายใตค ณะมนตรีสิ ท ธิม นุษ ยชนแหง สหประชาชาติ (Human Rights Council หรื อ HRC)
ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิก สหประชาชาติ จัด ทํารายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ หรือเรียกยอๆ วารายงาน Universal Periodic Review (UPR) เพื่อเสนอตอคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน โดยการทบทวนแตละรอบจะใชเวลาประมาณ 4
ปครึ่ง หากไมปฏิบัติตามขอผูกพันดานสิทธิมนุษยชนและขอเสนอแนะของสหประชาชาติที่ไทยไดรับ
และใหคํามั่นโดยสมัครใจตามกลไก UPR มาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะในการทบทวนรอบถัดไป ประเทศไทยอาจถูกสหประชาชาติวิ พากษวิจารณและ
กําหนดบทลงโทษ (sanction) ได จึงเปนเหตุผลสําคัญ ใหป ระเทศไทยจัด ทําแผนปฏิบัติก ารตาม
ขอเสนอแนะที่ไทยได ตอบรับ และคํามั่นโดยสมัครใจต อสหประชาชาติ ภายใตก ลไก Universal
Periodic Review รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559–2563) และขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนทั้ง
ในระดับนโยบายและปฏิบัติการผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการที่
วางไวภายในระยะเวลาที่กําหนด กอนการรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในการทบทวนรอบที่ 3
อย า งไรก็ ดี เป น ที่ น า สั ง เกตว า ข อ ท า ทายในการดํ า เนิ น งานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
ขอเสนอแนะของสหประชาชาติที่ไทยไมสามารถตอบรับและใหคํามั่นไดในปจจุบัน และตองพยายาม
ดําเนินการใหบ รรลุผ ลในอนาคตอันใกลยัง คงปรากฏอยู เพื่อประเทศไทยจะสามารถตอบสนอง
ขอเสนอแนะของสหประชาชาติได โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดและความมั่นคงของชาติไปพรอมกัน
ภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี จํานวน 3 ฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้น
7 ฉบับ อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดแก
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อนุสัญญาวาดวยสิท ธิเด็ก (CRC) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูป แบบ
(CEDAW) และอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิก าร (CRPD) นอกจากนั้น กระทรวง พม. ยังมีสวนรวม
สนับสนุนดําเนินการในอนุสัญญา 2 ฉบับ และกติกาอีก 2 ฉบับ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูป แบบ (CERD) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน (CAT)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) รวมถึง กระบวนการจัดทําและนําเสนอ
รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review กลาว
ไดวา ประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนภารกิจหลักประการหนึ่งในมิติตางประเทศของกระทรวง พม.
เพื่อบรรลุผ ลสําเร็จ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีร ะหวางประเทศของประเทศไทยดา น
สิทธิมนุษยชน แกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวง
พม. ดานสิทธิมนุษยชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูศึกษาเห็นวา การศึกษาวิเคราะหใหทราบถึงขอทาทาย
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และการประเมินความกาวหนาการดําเนินงานดาน
สิท ธิม นุษยชน ตามแผนปฏิบั ติก ารตามข อเสนอแนะที่ไทยไดตอบรั บ และคํา มั่นโดยสมัครใจต อ
สหประชาชาติ ภายใตก ลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 เปนสิ่ง จําเปนและจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในอนาคตตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อรวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการ
ตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal
Periodic Review รอบที่ 2 ของกระทรวง พม.
1.2.2 เพื่อวิเ คราะหขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในปจ จุบัน และให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในอนาคต
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ระยะเวลาดําเนินการ: การศึกษาฉบับนีจ้ ะใชเวลาดําเนินการ เปนระยะเวลา 2 เดือน
นับตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2560
1.3.2 ประชากรที่ศึกษา: บุคคลสําคัญดานสิทธิมนุษยชน (Key Informants) ขาราชการ
สังกัด พม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะที่ไทย
ไดตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
จํานวน 5 คน
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1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิทธิม นุษยชนตามแผนปฏิบัติการ
ตามขอเสนอแนะที่ไทยไดตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal
Periodic Review รอบที่ 2 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง พม.
2) ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมได
ตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
1.3.4 วิธีการศึก ษา: การศึกษาจากขอมูล ทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสารที่
เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลความกาวหนาขอจํากัด
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจากหนวยงานสังกัด พม. และความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ
(Key Informants) ตอขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมได
ตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ
1.3.5 วิธีการเก็บขอมูล:
1) ใชแบบฟอรม รวบรวมขอมูล ความกาวหนา ขอจํากัด ปญ หาและอุป สรรค
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดใหคํามั่นตอสหประชาชาติ จากหนวยงานสังกัด พม. ที่
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
2) ใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นจากบุคคลสําคัญ (Key Informants) ตอขอทาทาย
ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจตอ
สหประชาชาติภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
1.3.6 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล:
1) การประเมินผลความกาวหนาจากระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโดยใช
ตัวชี้วัดดานสิทธิมนุษยชนมาใชเปนกรอบในการวิเคราะหและประเมินความกาวหนา
2) การวิเคราะหขอทาทายตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบรับและใหคํามั่นโดย
สมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 และแนวทางการดําเนินงาน
ในอนาคต
1.4 คําถามการศึกษา
1.4.1 ความกาวหนาของกระทรวง พม. ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามแผน
แผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใต
กลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 อยูในระดับใด มีขอจํากัด ปญ หาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหรือไม อยางไร
1.4.2 ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามขอเสนอแนะที่ไทย
ไมไดตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review
รอบที่ 2 คืออะไร และขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในอนาคต เปนอยางไร
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1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 กระทรวง พม. สามารถดําเนินการแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะและคํามั่นโดย
สมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 ได
เปนอยางดี มากกวารอยละ 50
1.5.2 ประเทศไทยสามารถบรรลุขอทาทายในการดําเนินงานดานสิท ธิม นุษยชนของ
ประเทศไทย ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใต
กลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 ในบางประเด็น และไมมีความจําเปนตองตอบรับ
ขอเสนอแนะบางประเด็นได
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ทราบถึงขอมูลและสถานะความกาวหนา ตามแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะ
และคํามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review
รอบที่ 2 ตามภารกิจของ พม. ในระยะ 1 ปครึ่ง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนในการขับเคลื่อน
และพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมตอไป รวมถึง
ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบรับและใหคํามั่นโดย
สมัครใจตอสหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
1.6.2 ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ทราบถึงความกาวหนา รวมถึงขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนในความรับผิดชอบของกระทรวง พม.
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.6.3 ประเทศไทยจะสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตาม
กฎสากล ประชาชนทุกคนบนพื้นแผนดินไทย จะไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพ อยางทั่วถึงและ
เปนธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี
1.7 นิยามศัพท
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิของความเปนมนุษยที่ติดตัวมากับมนุษย
ทุกคนทั้งแตเกิด (inherent) เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ ซึ่งประกอบดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เปนสิทธิที่เทาเทียมกัน (equal)
ไมสามารถละเมิดได (inalienable) ไมสามารถแยกจากกันได (indivisible) และมีความเปนสากล
(universal)
มนุษยธรรม (humanitarianism) หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อมั่น และความศรัทธา
ในคุณคาและความสําคัญของมนุษย ซึ่งนําไปสูการกระทําทั้งปวงเกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการสังคม
เพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษย
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights)
เปนเอกสารประวัติศาสตรในการวางรากฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกของโลก
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ใชเปนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ ถือเปนมาตรฐานที่ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติไดรวมกันจัดทําเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก
ทั้งนี้ประเทศไทยเปนหนึ่งในสิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร วมรับรองปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491
หลักความเสมอภาค (Equality) และการไมเลือกปฏิบัติ (non–discrimination) เปน
หลักการสําคัญที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาด วยสิทธิมนุษยชน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ หมายถึง
การที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน ไมวาจะมีความแตกตางดานเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอื่นๆ
ตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 7 ฉบับ ที่ไทยเปนภาคี หมายถึง สนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเปนสนธิสัญญาหลัก จํานวน 7 ฉบับ ไดแก
1) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child–CRC)
2) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman–CEDAW)
3) กติก าระหว างประเทศวาด วยสิท ธิพลเมืองและสิ ท ธิท างการเมือ ง (International
Covenant on Civil and Political Rights–ICCPR)
4) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economics, Social and Cultural Rights–ICESCR)
5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination–CERD)
6) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment–CAT)
7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities–CRPD)
กระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR เปนกลไกภายใตคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council หรือ HRC) ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิก
สหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดทํารายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือ
เรียกยอๆ วารายงาน UPR เพื่อเสนอตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน
โดยการทบทวนแตละรอบ จะใชเวลาประมาณ 4 ปครึ่ง
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ทยได ใ ห คํา มั่ นต อ สหประชาชาติ หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารตาม
ขอเสนอแนะและคํามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยตอสหประชาชาติ ภายใตก ลไก Universal
Periodic Review รอบที่ 2 ในชวงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 33
ณ นครเจนีวา ทั้งหมด 187 ขอ จากขอเสนอแนะที่ไทยไดรับทั้งหมด 249 ขอ อีกทั้งไดแจงคํามั่นโดย
สมัครใจอีก 7 ขอ และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการ
ตามขอเสนอแนะที่ไทยไดตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก Universal Periodic Review
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รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559–2563) โดยไดสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงปฏิบัติตามแผนดังกลาวให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของตอไป
ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน หมายถึง ตัวชี้วัดการดําเนินงานของรัฐบาล เพื่อใหบรรลุถึงการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชนดานตางๆ อันเปนมาตรฐานขั้นต่ําระหวาง
ประเทศตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
2.1.1 ความหมาย ความเปนมา และขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
ความหมายสิทธิมนุษยชน คําวา สิทธิมนุษยชน ถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั้งใน
ระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ภายหลังจากการกอตั้งองคการสหประชาชาติแลว ซึ่งในกฎบัตร
สหประชาชาติไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนไว และมีขอความที่กลาวถึงความมุงหมายของสหประชาชาติ
ไววา “เพื่อเปนการยืนยันความเชื่อในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย ในศักดิ์ศรีและคุณคาของ
มนุษยชาติ (To Reaffirm Faith in Fundamental Human Rights, in the Dignity and Worth
of the Human Person….” (United Nation Organization, 2012)) แตมิไดมีคํานิยามหรือ
คําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแตอยางใด ในทางวิชาการก็ ไม มีการใหคํานิยามความหมายของ
สิทธิมนุษยชน แตมีการอธิบายคําปรารภของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่วา “โดยที่การ
ยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจําตัว และสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแหง
ครอบครัวมนุษยชน เปนหลัก การพื้นฐานแหง อิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพโลก” นั้น
หมายถึง สิทธิมนุษยชน เปน สิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ
ศักดิ์ประจําตัว สิทธิมนุษยชนไมสามารถโอนใหแกกันได แตนักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนใหคําอธิบายวา
เราเรียกสิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน ซึ่งทําใหคนๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดได
อยางมีความเหมาะสมแกความเปนคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองไดวา คือ “สิทธิมนุษยชน” เมื่อ
นําคําอธิบายทั้ง 2 ประการมาประกอบกัน ก็อาจกลาวไดวา สิทธิม นุษยชน คือ สิ่ง จําเปนสําหรับ
คนทุ ก คนที่ ต อ งได รั บ ในฐานะที่ เ ป น คน เพื่ อ ทํ า ให ค นๆ นั้ น มี ชี วิ ต อยู ร อดได แ ละมี ก ารพั ฒ นา
สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ ไดแก
ระดับแรก สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแตเกิด ไมสามารถถายโอนใหแกกันได อยูเ หนือ
กฎหมายและอํานาจใดๆ ของรัฐทุก รัฐ สิท ธิเหลา นี้ ไดแก สิท ธิในชีวิต หามฆาหรือทํารายตอ ชีวิต
หามการคามนุษย หามทรมานอยางโหดราย คนทุก คนมีสิท ธิในความเชื่อมโนธรรมหรือลัท ธิท าง
ศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไมจําเปนตองมีกฎหมายมารองรับ สิท ธิเหลานี้ก็ดํารงอยู ซึ่งอยางนอยอยูใน
มโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยูใ นตัวของแตละคน เชน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวาการ ฆาคน
เปน ความผิดตามกฎหมาย แตคนทุก คนมีสํานึกรู ไดเ องวาการฆาคนนั้นเปน สิ่ง ตองหาม เปน บาป
ในทางศาสนา เปนตน
ระดับ ที่ส อง สิท ธิที่ตองไดรับ การรับ รองในรูป ของกฎหมาย หรือ ตองไดรับการ
คุมครองโดยรัฐบาล ไดแก การไดรับสัญชาติ การมีงานทํา การไดรับความคุมครองแรงงาน ความเสมอภาค
ของหญิ ง ชาย สิ ท ธิ ข องเด็ ก เยาวชน ผู  สู ง อายุ และคนพิ ก าร การได รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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การประกันการว างงาน การไดรับ บริ ก ารทางดานสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางดา น
วัฒนธรรม อยางอิสระ สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะวัฒนธรรมในกลุมของตน เปนตน
สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ ตองเขียนรับรองไวในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ หรือแนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐของแตละประเทศ เพื่อเปนหลักประกันวาคนทุกคนที่อยูในรัฐนั้นจะไดรับ ความคุมครองชีวิต
ความเปนอยูใ หมีความเหมาะสมแกความเปนมนุษย
ขอบเขตของสิท ธิมนุษยชน เมื่อพูดถึง สิท ธิม นุษยชน จึง มีความหมายกวางกวา
“สิทธิ” ตามกฎหมาย นักกฎหมายโดยทั่วไปมักอธิบายวา “สิทธิ” คือประโยชนที่กฎหมายรับรอง ซึ่ง
เปนไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบในแงที่วา คนจะมีสิทธิได ตองมีกฎหมายรับรองไวเทานั้น
ถากฎหมายไม เขียนรับ รองไวยอมไม มีสิท ธิ หรือไมไดรับ สิทธิ แตในแงของ “สิทธิมนุษยชน” นั้น
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกวางกวาสิ่งที่กฎหมายรับรอง สิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองทั่วโลกวา
เปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัตติ อมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ไดแก
1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต
ไมถูกทรมาน ไมถูกทํารายหรือฆา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไดแก สิทธิในความเสมอภาคตอหนา
กฎหมาย สิทธิที่จะไดรับการปกปองจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
คดีในศาล อยางยุติธรรมโดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนใน
การเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีสวนรวมกับรัฐในการดําเนินกิจการที่เปนประโยชนสาธารณะ
เสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกตั้งอยางเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิในการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับ
คาจางอยางเปนธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง
4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกัน
ดานสุขภาพ แมและเด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับ
ความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว
5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายใน
ภาษา ทองถิ่นตน มีเสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี
ท องถิ่น ของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพัก ผอนหย อนใจดานการแสดงศิล ปะ
วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ
ดังนั้นกลาวไดวา “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอยางไมใชเรื่องสิท ธิมนุษยชน มีสิท ธิ
บางอยาง เทานั้น ถือเปนสิทธิมนุษยชน เพราะเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาแตเกิด ไมสามารถโอนไปใหคนอื่น
หรือไมมีใครมาพรากไปจากมนุษยแตละคนได และสิทธิที่เปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
ของการปฏิบัติระหวางมนุษย เชน การฆาหรือทํารายกัน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวา การทําราย หรือ
การฆา เปนความผิด คนทุก คนก็รูอยูแกใจวาเปนความผิด แตการที่คนในชาติไมไดรับ “อาหาร”
ที่เพียงพอแกการยังชีพ ไมถือวามีใครทําผิดกฎหมาย แตเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งที่
รัฐบาลมีหนาที่ตองจัดการใหคนในชาติไดรับอาหารอยางพอเพียงแกการมีชีวิตอยูร อด
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หลัก การของสิท ธิมนุษยชน ปฏิญ ญาสากลวา ดวยสิท ธิม นุษยชน นอกจากระบุ
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวา ครอบคลุมสิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ ไดนําเสนอหลักการสําคัญของ
สิทธิมนุษยชนไวดวย หลักการนี้ถือเปนสาระสําคัญที่ใชอางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนและ
ใชเปนเครื่องมือชี้วัดวา สังคมใดมีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือ ไม สําหรับ
หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย (UNDP, 2006)
1) เปนสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา
มนุษย ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจําตัวตัง้ แตเกิดมาเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) นี้
ไมมีใครมอบให เปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้นในมนุษยทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย หมายถึง
1.1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย
1.2) การใหคุณคาของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท
ก. คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคม เปนการใหคุณคาของมนุษยในฐานะ
การดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับการมีอํานาจหรือการยึดครองทรัพยากร
ของสังคม
ข. คุณคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนการใหคุณคาของมนุษยใน
ฐานะที่ เปนมนุษย ซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก
1.3) การกําหนดคุณคาที่แตกตางกัน นํามาซึ่ง การลดทอนคุณ คาความเปน
มนุษย ผูคนในสังคมโดยทั่วไปมักใหคุณคาทางสังคม เชน ฐานะตําแหนงหรือเงินตรามากกวา ซึ่งการ
ใหคุณคาแบบนี้นํามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ จึงตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการใหคุณคา
ของความ เปนคนในฐานะความเปนมนุษย ไมใชใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2) สิท ธิ ม นุษ ยชนเปน สากลและไม ส ามารถถา ยโอนกัน ได (Universality &
Inalienability) หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมีสิท ธิ
มนุษยชนตางๆ ดังที่กลาวมานีเ้ ชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน
ไมวาอยูท ี่ไหนในโลก ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ แหลงกําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัว
ทุกคนไป จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน ไมวาคนๆ นั้น จะยากจนหรือร่ํารวย เปนคน
พิการ เปนเด็ก เปนผูหญิง
สวนที่กลาววาสิท ธิม นุษยชนไม สามารถถายโอนให แกกันได หมายความวา
ในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือ
สิทธิมนุษยชนของตนใหแกผูใดไดไมมีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองที่ดิน
หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น เปนหลักการที่ทุกคนตองปฏิบัติ
แตหากจะถามวาในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเชนนี้แลว สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุม
ไดหรือไม ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของกลุมเฉพาะและ
สิทธิตามประเด็นปญหา เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผตู ิดเชื้อ HIV/เอดส
สิทธิของผูลี้ภัย เปนตน
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3) สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วา สิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามีความสําคัญกวา
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้น
รัฐบาลใดจะมาอางวา ตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความเปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญ
 หา
ปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้
4) ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non–Discrimination)
การเลือกปฏิบัตเิ ปนปญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุวา
ในฐานะที่เราเกิดมาเปนคน ตองไดรับการปฏิบัตอิ ยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนจน คนรวย คนพิการ
เด็ก หรือผูสูงอายุ คนปวยหรือมีสุขภาพดี ความเสมอภาคไมใชการไดรับเทากัน ความเสมอภาค คือ
การที่ ทุ ก คนควรได รั บ จากส ว นที่ ค วรได ใ นฐานะเป น คน หลั ก ความเสมอภาค คื อ ต อ งมี ก าร
เปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวาอะไรคือสาระสําคัญของเรื่องนั้น หากสาระสําคัญของ
ประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามีความเสมอภาคกัน การเลือกปฏิบัตินั้น เปนเหตุใหเกิดความไม
เสมอภาค หลัก การเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติในสัง คมไทยนั้น ปรากฏอยู ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ที่วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
5) การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation & Inclusion)
หมายความวา ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวมอยางแข็งขันใน
การเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
6) ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law)
หมายถึง รัฐและองคก รที่มี หนาที่ในการกอใหเ กิดสิทธิมนุษยชน ตองมีห นาที่ตอบคําถามให ไดวา
สิท ธิม นุษยชนไดรับ การปฏิบัติใหเ กิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิท ธิใดยังไมไดดําเนินการให
เปนไปตามหลักการสากลก็ตองอธิบายตอสังคมไดวา จะมีขั้นตอนดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะรัฐ
ตองมีมาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยหลักการที่ ใชกฎหมาย
อยางเที่ยงธรรม ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มีกระบวนการไมซับซอนเปนไปตาม
หลักกฎหมายและมีความเทาเทียมกันเมื่ออยูตอหนากฎหมาย ไมมีใครอยูเ หนือกฎหมายได
2.1.2 พันธกรณีระหวางประเทศของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
2.1.2.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
การสูรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และครั้ง ที่สองไดพรากชีวิตมนุษยไป
ไมนอยกวาหกสิบลานคน และยังสงผลกระทบในดานอื่นๆ ตอความเปนอยูและศัก ดิ์ ศรีของมนุษย
ทั้งในรูปแบบของความอดอยาก การทรมานนักโทษ การใชแรงงานเยี่ยงทาส และการฆาลางเผาพันธุ
ดังนั้น หลังจากที่ไดมีการกอตั้งองคการสหประชาชาติขึ้นภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ประเทศสมาชิกสหประชาติจึงไดใหคํามั่นวาจะรวมกันปองกันมิใ หเกิดโศกนาฏกรรมดังกลาวขึ้นอีก
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจึงไดถือกําเนิดขึ้น เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

11
ปจเจกชนทั่วทุกแหง โดยไดรับการยกรางขึ้นในป พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โดยคณะกรรมการภายใต
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหง สหประชาชาติ ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจํานวน 8 คน โดยมี
นาง Eleanor Roosevelt ภรรยาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนประธาน และเปนหนึ่งในบุคคล
สําคัญ ที่ผลักดันใหประเทศตางๆ ใหการสนับสนุนและรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีประเทศลงคะแนนเสียง
สนับ สนุน 48 ประเทศ รวมทั้งไทย งดออกเสียง 8 ประเทศ และไมมีป ระเทศใดลงคะแนนเสียง
คั ด ค า น ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฉบั บ นี้ ถื อ เป น เอกสารทางประวั ติ ศ าสตร ใ นการ
วางรากฐานดานสิทธิม นุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกของโลก กฎหมายระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปจจุบันลวนมีพื้นฐาน และไดรับการพัฒนาและมาจากปฏิญญาสากลฉบับนี้
ทั้งสิ้น และกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนเหลานี้ก็ไดกลายเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
กฎหมายภายในประเทศของประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนใน
ประเทศของตน ทั้งนี้ โดยที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความสําคัญของปฏิญญาสากลฯ ในฐานะแมบท
ของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจึงไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ มากที่สุดในโลก
2.1.2.2 ตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคี
ตราสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ถือเปนสนธิสัญญาหลักดาน
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศภายใตสหประชาชาติ มีทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้
1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิท ธิท างการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights–ICCPR)
2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR)
3) อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW)
4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child หรือ CRC)
5) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD)
6) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการกระทําอื่นๆ ทีโ่ หดราย
ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT)
7) อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities หรือ CRPD)
8) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance หรือ CED)
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9) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers
and Member of their Families หรือ CMW)
ปจจุบันประเทศไทยเขาเปนภาคีตราสารระหวางประเทศหลักเหลานีแ้ ลว
ทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
และสมาชิกในครอบครัว
นอกจากนี้ ไทยยังไดเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับตางๆ
ไดแก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW วาดวยการรับขอรองเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับ
คือ พิ ธีส ารเลื อกรั บ เรื่ องการขายเด็ก การคา ประเวณีแ ละสื่อ ลามกที่ เ กี่ ยวกับ เด็ ก (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child
prostitution and child pornography) พิธีสารเลือกรับ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแยง
กันดวยอาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict) และพิธีสารเลือกรับ เรื่องกระบวนการติดตอ
รองเรียน (Optional Protocol to the Convention on a communications procedure)
2.1.3 พันธะหนาที่ของรัฐในดานสิทธิมนุษยชน
กฎหมายระหวางประเทศกอพันธะหนาที่ตอรัฐ ประเด็นที่ควรจะตองพิจารณาใน
เบื้องตน คือ พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนมีอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่ง รัฐมีภาระหรือหนาที่อยางไร
เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีที่กอขึ้นโดยกฎหมายระหวางประเทศ การศึกษาพันธะหนาที่
ของรัฐเพื่อใหเกิดความเขาใจอันนําไปสูการประเมินผลการดําเนินงานของประเทศไทย ตามพันธะ
หนาที่ดานตางๆ ที่ผูกพันรัฐ กลาวไดวา ปจจุบันเปนที่ยอมรับในทางวิชาการวา พันธกรณีระหวาง
ประเทศมีสามดาน คือ พันธกรณีในการเคารพ (obligation to respect) พันธกรณีในการปกปอง
คุมครอง (obligation to protect) และพันธกรณีในการทําใหบรรลุผล
1) พันธกรณีในการเคารพ ถือเปนหนาที่เชิงลบ นั่นคือ รัฐหรือผูมีหนาที่ (Duty
Bearer) ตองหลีกเลี่ยง และไมขัดขวางบุคคลที่เปนผูทรงสิทธิ ทําใหผูทรงสิทธิไมอาจใชสิทธิตามที่
บุคคลนั้นมี
2) พันธกรณีในการปกปองคุมครอง รัฐในฐานะที่เปนผูมีหนาที่ (Duty Bearer)
มีภาระหนาที่ตองปกปองคุมครอง ไมใหบุคคลที่เปนผูทรงสิทธิ (Right Holder) ถูกละเมิดจากบุคคล
ที่สาม ซึ่งอาจเปนบุคคลธรรมดา องคกรหรือหนวยงานของรัฐ หรือจากนโยบายรัฐเอง ดังนั้นรัฐจึง
ตองมีนโยบาย ออกกฎหมาย หรือ สรางคานิยมหรือความรูความเขาใจเพื่อไมใหกลไกหรือบุคคลทีอ่ ยู
ภายในอําานาจรัฐละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หนาที่ในการคุมครองในแงของสิทธิทางดานสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
3) พันธกรณีในการทําใหบ รรลุผ ล พันธกรณีดานสิทธิม นุษยชนของรั ฐภายใต
กฎหมายระหวางประเทศที่มีตอปจเจกชน หรือกลุมบุคคลที่เปนผูทรงสิทธิ ภาระหนาที่นี้ เปนหนาที่
ในเชิง บวกที่ผูมีหนาที่ หรือรัฐเปนผูมีหนาที่ (Duty Bearer) ที่จัก ตองจัดหาหรือดําเนินการใดๆ
เพื่อใหผูทรงสิทธิ (Right Holder) ไดบรรลุถึงสิทธิที่เขามี ดังนั้น รัฐจึงตองมมาตรการตางๆ ไมวาทาง
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นโยบาย กฎหมาย หรือการปฏิบัติ เพื่อใหบุคคลไดรับสิทธิอยางเต็มเปยม ดังนั้น ในการพัฒนาตัวชี้วัด
ดานสิทธิม นุษยชนเพื่อประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณี ของรัฐ จึงตองออกแบบหรือกําหนดให
ตัวชี้วัดสะทอนหรือบงชี้ถึงพันธะหนาที่หลักทั้งสามดานนี้
2.2 ตัวชี้วัดดานสิทธิมนุษยชน
2.2.1 ความหมายของตัวชี้วัดดานสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเชนเดียวกับตัวชี้วัดทางดานสัง คมศาสตร ดังนั้น
ขอมูล หรือ data ที่นํามาใชในการประเมินก็สามารถใชไดทั้งลักษณะที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น ตัวชี้วัดจึงจําแนกตามประเภทของขอมูลไดสองประเภท คือ
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indicators) เปนชุดขอมูลที่สามารถบอก
เปนตัวเลขสถิติ จํานวน หรือรอยละได เชน รอยละของเด็กที่ออกกลางคันในระดับการศึกษาภาค
บังคับ จํานวนคํารองเรียนวาบุคคลสูญหายโดยการใชกําาลังบังคับตอป เปนตน
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicators) เปนตัวชี้วัดที่กําหนดโดยการเขียน
บรรยายขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ หรือเหตุการณ หรือผลลัพธ เปนขอมูลที่ไมใชตัวเลข หรือจํานวน
แตเปนขอมูลที่เปนการอธิบายความ ความเห็น ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอาจเกิดจากการสรุปรวมความ
หรืออธิบายปรากฏการณ โดยอาศัยขอมูลจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพได
ในการกําหนดประเภทของขอมูล ตัวชี้วัดที่ใชป ระเมินติดตามพันธะหนาที่ดาน
สิทธิมนุษยชน อาจกําหนดตัวชี้วัดเปนประเภทขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน จํานวนสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เขาเปนภาคี สัดสวนของสตรีในคณะรัฐมนตรี สัดสวนของเด็กหญิงตอเด็กชายในการลาออกกลางคัน
ในการศึกษาระดับประถม หรือจํานวนคดีที่มีการรองเรียนวาบุคคลถูกทําใหสูญหายโดยการใชกําลัง
บังคับ
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วิธีการหนึ่ง ที่ใชเ พื่อใหไดขอมูลตัวชี้วัดที่ใชกันอยาง
แพรหลายในระบบของสหประชาชาติ และผูจัดทํารายงานพิเศษ คือ การใช “ชุดคําถาม” หรือ
“Check List” ในการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน เชน ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใน
การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือไม ไดมีก ารฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่อง
ความสําคัญในการปฏิบัติตอผูตองขังหรือไม
2.2.2 ประเภทของตัวชี้วัดพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชน
2.2.2.1 ตัวชี้วัดโครงสราง (Structural Indicators)
ตัวชี้วัดโครงสรางเปนตัวชี้วัดที่แสดงความตั้งใจหรือเจตจํานงของรัฐใน
การเคารพสิท ธิมนุษยชน และตองการยกระดับ สิทธิม นุษยชนใหดียิ่ง ขึ้นโดยการยอมรับ มาตรฐาน
ระหวางประเทศมาปรับใช ดังนั้น จึงสะทอนออกมาในรูปแบบของการใหสัตยาบันสนธิสัญญา หรือ
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการออกกฎหมายภายใน และมีกลไกที่จําเปน
ในการนําไปสูการตระหนักถึงการมีสิทธิ เพื่อใหเกิดสิทธิขึ้นในระบอบกฎหมายหรือในสังคม ตัวชี้วัด
โครงสรางจึงเปนตัวชี้วัดที่สะทอนพันธกรณีในการเคารพ (obligation to respect) ไดชัดเจนใน
การพิจ ารณาตัวชี้วัดโครงสรางจําเปนตองวิเคราะหกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ สิท ธิแตล ะประเภทวา
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กฎหมายภายในสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศหรือไม รวมทั้งตองวิเคราะหวา กลไกหรือ
สถาบัน ที่มีอยูนั้นจะมุง ไปสูการสงเสริมและปกปองคุม ครองสิท ธิใหเ ปนไปตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศไดอยางไร นอกจากนั้น ตัวชี้วัดโครงสรางยังสัมพันธกับกรอบนโยบาย แผนและวิธีการของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับสิทธิแตละประเภท ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาและวิเคราะห นโยบาย และแผน
ของรัฐดวย ดังนั้น จึงอาจเปนไปไดวา สิทธิหลายๆ ประเภทอาจมีตัวชี้วัดเดียวกัน เชน ตัวชี้วัดสิทธิ
ในชีวิตกับสิทธิในสุขภาพ อาจใชการเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิท ธิพลเมือง และสิท ธิ
ทางการเมืองเปนตัวชี้วัดความตั้งใจของรัฐในการทําาใหบุคคลมีสิทธิในชีวิตและปองกันอันตรายจาก
โรคหรืออุบัติเหตุที่ทําใหชีวิตอยูในภาวะที่เสี่ยงภัย เปนตน
2.2.2.2 ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)
ตัวชี้วัดกระบวนการเปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทําให
การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนของรัฐเปนไปตามเปาหมายหรือใหเกิดผลตามนโยบาย หรือแผนที่
กําหนดขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการจึงสัมพันธกับตัวชี้วัดผลลัพธ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการดําเนิน
นโยบายหรือแผน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูความสัมฤทธิผลของเปาหมายที่ได
วางไว นั่นคือ การบรรลุหนาที่ในการทําใหเปนผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการจึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของการทําใหเปนจริง หรือกระบวนการใน
การคุมครองสิทธิดานตางๆ ดังนั้น ตัวชี้วัดกระบวนการจึงสะทอนพันธกรณีของรัฐในดานการปกปอง
คุม ครอง (obligation to protect) ไดชัดเจนมากขึ้น เหตุผ ลที่อธิบ ายในการกําหนดตัวชี้วัด
กระบวนการ คือ ความสัมพันธระหวางเหตุ หรือปจจัยและผล ซึ่งจะทําใหประเมินความรับผิดชอบ
ของรัฐตอพันธกรณีดานสิทธิม นุษยชนไดงายขึ้น เครื่องมือในการทําใหเ ปาหมายหรือความตั้งใจ
สัมฤทธิผลจึงพิจารณาจากมาตรการ วิธีการ ปฏิบัติการตางๆ ไมวาจะดําเนินการโดยฝายตุลาการ
ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติ และหมายความรวมถึงมาตรการตางๆ ที่ดําเนินโดยภาคเอกชนดวย
ตัวชี้วัดกระบวนการยังเปนเครื่องมือชี้วัดความกาวหนาทีท่ ําใหพันธะหนาที่เปนจริงขึ้นมา กลาวอีกนัย
หนึ่ง คือ ตัวชี้วัดกระบวนการนั้นสะทอนความพยายามของรัฐในการพยายามที่จะปกปองคุมครอง
สงเสริมสิทธิมนุษยชนนั่นเอง ลักษณะสําคัญประการหนึ่ง ก็คือ ตัวชี้วัดกระบวนการเปนตัวชี้วัดที่มี
การเปลี่ยนแปลงไดงาย ทั้งนี้ ก็เพราะวาเปนตัวชี้วัดที่แสดงหรือบงชี้แนวทางหรือนโยบาย เพื่อทําให
เกิดผลในทางปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชน ตัวอยางตัวชี้วัดกระบวนการ เชน นโยบายของรัฐที่
พยายามใหเจาหนาที่ตํารวจที่ควบคุมการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย มีการปฏิบัติอยางสอดคลอง
กับมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับการใชกําลังของผูบังคับใชกฎหมายที่มีอํานาจถืออาวุธ สิ่งนี้จะ
สะทอนออกมาในรูป ของ “สัดสวนของเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับ การฝก อบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน
ระหวางประเทศฯ” เปนตน
2.2.2.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators)
ตัวชี้วัดผลลัพธเปนขอมูลที่ใชอธิบายความสําเร็จของการดําเนินการ หรือ
ความพยายามดําเนินการตามโครงการ หรือมาตรการดานตางๆ ที่รัฐดําเนินการ เพื่อใหสิทธิดาน
ตางๆ เกิดผลขึ้นจริง ทั้ง ในแงของสิท ธิม นุษยชนในภาพรวมและสิท ธิในแตล ะดาน นอกจากนั้น
ตัวชี้วัดผลลัพธยังเปนสิ่งที่สะทอนความเหมาะสมของตัวชี้วัดโครงสรางและตัวชี้วัดกระบวนการอีกดวย
นั่นคือ ถาความสัมฤทธิ์ผ ลไมเกิดขึ้นหรือมีคาต่ํา แสดงวา อาจมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ไมเหมาะสม
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เชน การกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธไมไดอยูบนพื้นฐานของสภาพความเปนจริงของสังคม หรือมีความไม
สอดคลอง หรือเกิดความไมสัมพันธกันระหวางตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลลัพธมักใชวัดพันธกรณีในการทําให
เปนจริง (obligation to fulfil)
นอกจากนั้น สํานักงานขาหลวงใหญสิท ธิม นุษยชนแหงสหประชาติ ไดกําหนด
องคประกอบ ของตัวชี้วัด ภายใตคํายอ “RIGHTS” ซึ่งประกอบดวย
R
I

Relevant and Reliable
เกี่ยวโยงและเชื่อถือได
Independent in its data–collection methods มีความเปนอิสระของวิธีการเก็บขอมูลจาก
from the subjects monitors
สิ่งที่ตองการตรวจสอบ
G Global and Universally meaningful but also มีความเปนสากลและสามารถปรับแก
amendable to contextualisation and
เพื่อใหแสดงลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
disaggregation by prohibited grounds of
หามเลือกปฏิบัติได
discrimination
H Human rights standards–centric; anchored ยึดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลเปน
in the normative framework of rights
แกนกลาง และยึดกรอบปทัสถานแหงสิทธิ
T Transparent in its methods, Timely and
มีวิธีการจัดทําที่โปรงใสทันสมัย และมี
Time–bound
กรอบดานเวลา
S Simple and Specific
มีความงายและมีความจําเพาะเจาะจง
2.3 กระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR
2.3.1 ความหมาย กระบวนการ UPR
เปนกลไกภายใตคณะมนตรีสิทธิม นุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights
Council หรือ HRC) ซึ่งกําหนดใหประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดทํารายงาน
ทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือเรียกย อๆ วา รายงาน UPR เพื่อเสนอตอคณะ
มนตรีสิท ธิม นุษยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน โดยการทบทวนแตล ะรอบ จะใชเ วลา
ประมาณ 4 ปครึ่ง
2.3.2 ความสําคัญของรายงาน UPR
ถือเปนรายงานภาพรวมสถานการณสิท ธิมนุษยชนของประเทศในทุกดาน ทั้งใน
ดานสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของ
บุคคลกลุม ตางๆ ภายในประเทศ โดยจะเปนเอกสารสําคัญ ที่จ ะใชเ ปนตัววัดความกาวหนาดาน
สิทธิมนุษยชนของแตละประเทศ และเปนตัวบงชี้ถึงความทาทายหรือปญหาตางๆ ดานสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศยังคงประสบอยู ดังนั้น รายงาน UPR มีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกประเทศไดประเมินตนเองใน
ดานสิทธิมนุษยชน ผานการปรึกษาหารือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของระหวางภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน เพื่อใหการประเมินอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง มีความสมบูรณรอบดาน
ทั้งจุดออนและจุดแข็ง เพื่อนํามาเปนโอกาสในการผลักดันใหเกิดความกาวหนาตอไป
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2.3.3 การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตกลไก UPR
จะดํ า เนิ น การโดยคณะทํ า งาน UPR ซึ่ ง ประกอบด ว ยสมาชิ ก คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน ทั้ง 47 ประเทศ อยางไรก็ดี ประเทศที่ไมใชสมาชิกของคณะทํางานสามารถมีสวนรวม
ในการหารือ รวมทั้งใหขอเสนอแนะแกประเทศที่ถูกทบทวนได คณะทํางานจะจัดประชุมเพื่อทบทวน
สถานการณในประเทศตางๆ ปล ะ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 สัป ดาห ในการประชุม แตล ะครั้ง จะพิจ ารณา
สถานการณ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศต า งๆ จํ า นวน 14 ประเทศ โดยเอกสารพื้ น ฐานสํ า หรั บ
การทบทวนสถานการณในแตประเทศนั้นมีอยูดวยกัน 3 ฉบับ ไดแก
1) รายงานประเทศ ซึ่งจัดทําขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศที่ถูกทบทวน
2) รายงานจากกลไกประจําอนุสัญญา (treaty bodies) กลไกพิเศษ (Special
Procedures) และหนวยงานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย OHCHR เปนผูรวบรวม และ
3) รายงานจากภาคสวนอื่นๆ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง ชาติ และ
ภาคประชาสังคม
โดยภายหลังการทบทวน คณะทํางาน UPR จะจัดทํารายงานสรุปผลการทบทวน
เสนอใหที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรับรองตอไป ดังนั้น รายงาน UPR จึงเปนรายงานที่จะถูก
พิจารณาทบทวนจากทุกประเทศในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในลักษณะ peer review โดยในการ
นําเสนอรายงาน ประเทศที่ถูกทบทวนจะตองตอบขอซักถามตางๆ จากประเทศอื่นๆ ในประเด็นที่อาจ
มีขอสงสัย หรือประสงคจะไดรับความกระจางเกี่ยวกับการดําเนินงาน เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนดาน
ตางๆ เพิ่มเติม จากนั้นที่ประชุมจะใหขอเสนอแนะแกประเทศที่ถูกทบทวนในประเด็นที่ยังควรตอง
ปรับปรุง ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนมีสิทธิที่จะเลือกรับหรือไมรับขอเสนอแนะใดๆ ก็ ได หลังจากนั้น
ประเทศที่ถูกทบทวนจะตองนําขอเสนอแนะที่รับมามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และรายงานผล
การปฏิบัติตามขอเสนอแนะในการทบทวนรอบถัดไป
2.3.4 การรายงานตามกระบวนการ UPR ของประเทศไทย
ในการทบทวนรายงานรอบที่ 1 (First cycle review) ไทยไดจัดสง รายงาน
ประเทศตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และไดนําเสนอรายงานตอที่ประชุม
คณะทํางาน UPR สมัยที่ 12 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 จากนั้นที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ
สมัยที่ 19 ไดรับรองรายงานของคณะทํางาน UPR เกี่ยวกับผลการทบทวนรายงานของไทย เมื่อเดือน
มีนาคม 2555 โดยสรุปไทยไดรับขอเสนอแนะเพื่อนํามาปฏิบัติทั้งสิ้น 134 ขอ จากทั้งหมด 172 ขอ
อีกทั้งไดประกาศคํามั่นโดยสมัครใจอีก 8 ขอ
สํ า หรั บ การทบทวนรายงานรอบที่ 2 (Second cycle review) คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนฯ ไดกําหนดใหไทยสงรายงานประเทศภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 และนําเสนอ
รายงานประเทศในชวงการประชุมคณะทํางาน UPR สมัยที่ 25 ระหวางวันที่ 2–13 พฤษภาคม 2559
หนวยงานหลักในการทํารายงาน UPR ของไทย ไดแก กระทรวงการตางประเทศ
และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนเจาภาพหลักในการจัดทํารายงาน UPR ของไทย
และมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานรวมเปนภาคีในการพิจารณาขอมูลดานตางๆ ซึ่งในการยก
รางรายงาน UPR นั้น กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญอยางยิ่งกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
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เนื่องจากรายงาน UPR เปนรายงานภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของ
ประเทศ เนื้อหาที่อยูในรายงาน UPR จึงมีความเกี่ยวของกับสิทธิของประชาชนทุกคน รายงาน UPR
จะมีความสมบูรณและจะสงผลตอการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศในอนาคตมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกั บ การ มีสวนร วมของภาคประชาชนในการจัด ทํารายงาน ผานการใหข อเสนอแนะและ
ขอคิดเห็นเพื่อกระทรวงการตางประเทศนําไปปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณตอไป
2.3.5 แผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะและคํา มั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยตอ
สหประชาชาติ ภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
ตามที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผูแทนไทย นําโดยเอกอัครราชทูตผูแทน
ถาวร ณ นครเจนีวา พรอมดวยผูแทนกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเขารวมการรับรองรายงานผลการนําเสนอรายงาน
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในชวงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหง สหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา โดยคณะผูแทนไทยไดแจง ตอบรับ ขอเสนอแนะของ
สหประชาชาติ โดยสรุป ไทยไดตอบรับขอเสนอแนะทั้งหมด 187 ขอ จากขอเสนอแนะที่ไทยไดรับ
ทั้งหมด 249 ขอ อีกทั้งไดแจงคํามั่นโดยสมัครใจอีก 7 ขอ
กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ การดูแลจัด ทํา
รายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะภายใตกลไก UPR เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2559 โดยมีห นวยงานที่เ กี่ยวของเขารวมเพื่อพิจ ารณารางแผนปฏิบัติก ารตามขอเสนอแนะโดย
แบงเปนกลุมประเด็น จํานวน 11 กลุม ดังนี้
1) การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน
2) การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
3) การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน
4) การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม
5) การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6) การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตางๆ ในสังคม
7) การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
8) กระบวนการยุติธรรม
9) การอํานวยความยุติธรรม
10) ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ
11) การติดตามผลของกระบวนการ UPR
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการตาม
ขอเสนอแนะที่ไทยไดตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2
(พ.ศ. 2559–2563) โดยไดสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงปฏิบัติตามแผนดังกลาวใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม โดยแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของตอไป
กลาวโดยสรุป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ UPR ในฐานะหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ในประเด็นที่ 1 ถึง ประเด็นที่ 7
ไดแก การเขาเปนภาคีกฎหมายระหว างประเทศดานสิทธิ มนุษยชน การปรับ ปรุงกฎหมายภายใน
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ประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผน
สิทธิมนุษยชน การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม การสงเสริมและคุมครองสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตางๆ ในสังคม และสุดทาย
การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
ในรายงานการศึก ษาสวนบุคคลฉบับนี้ ผูศึก ษาจะศึก ษาและวิเ คราะหขอเสนอแนะจาก
สหประชาชาติที่ไทยตอบรับและใหคํามั่นและไมตอบรับ ตามกลไก Universal Periodic Review
รอบที่ 2 และประเมินความกาวหน าในการดํา เนินงานดา นสิท ธิม นุษยชนตามแผนปฏิบัติก ารที่
ประเทศไทยไดให คํามั่นตอสหประชาชาติ เฉพาะในสว นที่อยูในความรับ ผิ ดชอบของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และพันธกรณีที่ผูกพันรัฐ 3 ประการ ไดแก พันธกรณีในการเคารพ พันธกรณีในการปกปองคุมครอง
พันธกรณีในการทําใหบรรลุผล โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดโครงสราง ตัวชี้วัดกระบวนการ และตัวชี้วัด
ผลลัพธ ตามแผนผังที่แนบ และเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อพิชิต
ขอทาทายดานสิท ธิม นุษยชนของไทยที่ยัง คงปรากฏอยู ตามขอเสนอแนะที่ไทยไมไดตอบรับ ตอ
สหประชาชาติ ตามกลไก Universal Periodic Review รอบที่ 2 โดยอางอิงจากแนวทางหรือการ
สัมภาษณบุคคลสําคัญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ผลการดํ า เนิ นงานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร UPR ที่ ไ ทยให คํ า มั่ นต อ
สหประชาชาติ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในการนําเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
รอบที่ 2 ตอคณะทํางาน UPR สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่นครเจนีวา ประเทศไทย
ไดรับขอเสนอแนะจากประเทศตางๆ รวมทั้งสิ้น 249 ขอ ทั้งนี้ ขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับ จํานวน
ทั้งหมด 187 ขอ คิดเปน รอยละ 75.1 ไมตอบรับ 62 ขอ คิดเปนรอยละ 24.9 และใหคํามั่นโดยสมัครใจ 7
ขอ โดยไทยไดนําขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและใหคํามั่นมาบรรจุในแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะ
ที่ไทยตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบที่ 2 และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR
รอบที่ 2 นี้ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษยรับ ผิดชอบดําเนินการในฐานะ
หนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานรอง ตามขอเสนอแนะจํานวน 97 ขอ จาก 187 ขอ คิดเปน
รอยละ 51.87 และคํามั่นโดยสมัครใจ 4 ขอ จาก 7 ขอ คิดเปนรอยละ 57.14 ซึ่งสามารถจําแนกตาม
รายประเด็น และมีผลการดําเนินงาน สรุปเปนตารางไดดังนี้
3.1.1 การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 2 ขอ
ลําดับที่
12–13
รอง

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
พิจารณาการใหสัตยาบัน – กระทรวงแรงงานจะเปนเจาภาพหลักศึกษาความเปนไปไดของการ
ตออนุสัญญาวาดวยการ
พิจารณาการใหสัตยาบันของประเทศไทย
คุมครองสิทธิของแรงงาน
โยกยายถิ่นฐาน

3.1.2 การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 2 ขอ
ลําดับ
30
หลัก

36
หลัก

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
ปฏิบัติตามพิธีสารปาเลอโม 1. เผยแพรขอมูลและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับพิธีสารฯ ใหแก
และลงโทษผูไดรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ
ผลประโยชนจากการ
2. ทบทวนและจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
คามนุษย
บานวาดวยความรวมมือทวิภาคีในการตอตานการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย
ดําเนินการเพื่อใหคํานิยาม 1. ดําเนินการแกไข พ.ร.บ. เพื่อปรับปรุงคํานิยาม “การแสวงหา
ของ “การแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ” ใหเปนไปตามพิธีสารฯ

20
ลําดับ

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
ประโยชนโดยมิชอบ” ใน 2. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
มาตรา 4 และมาตรา 6
2560 ซึ่งประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
ของ พ.ร.บ. ปองกันและ
28 มกราคม 2560 โดยแกไขบทนิยามคําวา “การแสวงหาประโยชน
ปราบปรามการคามนุษย
โดยมิชอบ” ใหครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอบุคคลใหมีฐานะคลาย และ
พ.ศ. 2551 สอดคลองกับ การแสวงหาประโยชนประการอื่นโดยมิชอบในทํานองเดียวกัน และ
ขอ 3 ของพิธีสารวาดวย
นิยาม “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” ใหครอบคลุมถึงการยึด
การปองกัน ปราบปราม
เอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว หรือนําภาระหนี้ของบุคคล
และลงโทษการคามนุษย
นั้น หรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

3.1.3 การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน 1 ขอ
ลําดับ
48
รอง

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
พัฒนา รับรอง และบังคับ 1. จัดทําแนวปฏิบัติไมใหมีการทองเที่ยวโดยใชเด็กเปนเครื่องมือ
ฝกอบรมผูประกอบการทองเที่ยว และมีเครือขายเฝาระวังการใชเด็ก
ใชแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับ แสวงประโยชนในธุรกิจทองเที่ยว
สิทธิมนุษยชน ในสวนของ 2. จัดทํายุทธศาสตรดานการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใช
สื่อออนไลน มุงเนนการพัฒนากลไกเครือขาย สรางความตระหนัก
สิทธิเด็ก
สาธารณะ กําหนดมาตรการสงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสิทธิของเด็ก และกําหนดใหมีการลงโทษผูประกอบการ
ที่ผลิตหรือใหบริการสื่อออนไลนที่ไมปลอดภัยและไมเหมาะสมแกเด็ก
และเยาวชน

3.1.4 การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม 1 ขอ
ลําดับ
53
หลัก

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
ขยายการดําเนินการสง 1. จัดใหมีการฝกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนใหแก ขาราชการและ
เสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
เจาหนาที่ของ กระทรวง จํานวน 70 คน
และฝกอบรม

3.1.5 การสงเสริมและคุมครองทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 30 ขอ
ลําดับ
58
หลัก

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงการเขาถึงระบบ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง
สาธารณสุข การศึกษา
2. พัฒนาและสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมวิถีชุมชนบนพื้นที่สูงตาม
และสวัสดิการสังคมของ
แนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
กลุมเปราะบาง
3. สงเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง
4. เสริมสรางความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน
5. สนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีชนเผาบนพื้นที่สูง

21
ลําดับ
60–68
หลัก

70–72
หลัก

73
หลัก

ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
จัดทํามาตรการและกลไกที่ 1. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. ปองกันและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดสรร
ปราบปรามการคามนุษย (เรื่องบทนิยาม การกําหนดหลักเกณฑการ
งบประมาณ เพื่อการ
เรียกคาสินไหมทดแทนผูเสียหาย และการกําหนดบทโทษ)
ปองกันและปราบปราม 2. พระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
การคามนุษยอยางมี
2560 ซึ่งประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
28 มกราคม 2560 ซึง่ ไดดําเนินการ ดังนี้
ประสิทธิภาพ
– เพิ่มเติมลักษณะการกระทําผิดฐานคามนุษย โดยการใชอํานาจ
ครอบงําบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทางรางกาย จิตใจ
การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทาง
กฎหมายโดยมิชอบ
– ยกเลิกความในวรรค 2 วรรค 3 และวรรค 4 ของมาตรา 35 แหง
พ.ร.บ. คามนุษย พ.ศ. 2551 เนื่องจากไดบัญญัติวิธีการเรียกรอง
สินไหมทดแทนไวใน พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559
ครบถวนแลว
– แกไขบทลงโทษใหสูงขึ้น โดยใชอัตราโทษจําคุก 1 ป ตอโทษปรับ 1
แสนบาท
– กําหนดฐานความผิดซึ่งไดกระทําตอเด็กที่มีอายุไมเกิน 15 ป ให
ทํางานหรือใหบริการ อันอาจเปนอันตรายอยางรายแรงและมี
ผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ
ของบุคคลหรือขัดตอศีลธรรมอันดี
3. จัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อชวยเหลือ
คุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย อบรมใหความรูเรื่องกฎหมาย
แนวปฏิบัติและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหายจาก
การคามนุษย จํานวน 6 รุน ทั้งหมด 693 คน
พยายามแกไขปญหา
1. จายเบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุในลักษณะขั้นบันได ในป
ความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มขึ้น
2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับ
และการกระจายรายไดที่
ผูสูงอายุ จํานวน 63,219,443,300 บาท และในป 2560 ไดรับการ
ไมเปนธรรมระหวาง
จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ จํานวน
64,783,645,200 บาท
ประชาชนอยางตอเนื่อง
2. ขยายระยะเวลาของการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจาก
เดิม 1 ป เปน 3 ป และเพิ่มวงเงินจากครอบครัวละ 400 บาท เปน
600 บาท ตอเดือน มีผลตั้งแตเดือนตุลาคม ป 2559
เพิ่มความพยายามในการ 1. สนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอําเภอเปนแกน
ประกันสิทธิในการมี
นําในการสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในการปองกันและเฝาระวัง
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน
การตั้งครรภในวัยรุน โดยสภาเด็กและเยาวชนไดดําเนินกิจกรรมไป
สูงสุดของผูคาบริการทาง
แลว 228 แหง ทั่วประเทศ ในป 2559 โดยใชงบประมาณที่จัดสรรไป
เพศ โดยประกันการเขาถึง ใหในแตละจังหวัด
การรักษา พยาบาล
2. สนับสนุนหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของทําหนาที่หนวย
บริการ ตางๆ และ
ประสานงานการเฝาระวังและใหความชวยเหลือกับวัยรุนที่ตั้งครรภ
เพศศึกษา
และครอบครัว

22
ลําดับ

74–77
รอง

78–80
รอง

ประเด็น

ผลการดําเนินงาน
3. จัดฝกอาชีพใหกับวัยรุนที่ตั้งครรภตามความถนัดทั้งกอนและหลัง
คลอด และประสานการจัดหางานเพื่อประกอบอาชีพตามความ
เหมาะสมและสมัครใจ
4. จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่ไมสามารถเลี้ยงดูบุตรดวยตนเองได
5. จัดสวัสดิการในดานอื่นๆ และสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
6. จัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการสังคม ที่
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
7. จัดทําคําของบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ
8. จัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(พ.ศ. 2560–2569) มุงเนนการสงเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชน
ในการเลี้ยงดู สรางสัมพันธภาพและการสื่อสารดานสุขภาวะทางเพศ
ของวัยรุน และพัฒนาระบบการชวยเหลือการคุมครองเด็ก
9. จัดทําและเผยแพรคูมือแนวทางการใหความชวยเหลือวัยรุนที่ตั้งครรภ
และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน 20
จังหวัด
พยายามประกันใหหลัก 1. สงเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ ณ เดือนมิถุนายน 2560
ประกันสุขภาพถวนหนา
จํานวน 1.802 ลานคนพิการที่มีบัตรคนพิการ เพศชาย จํานวน
ครอบคลุมกลุมผูดอย
951,199 (รอยละ 52.77) และเพศหญิง จํานวน 851,176 คน
โอกาสอยางตอเนื่อง ซึ่ง
(รอยละ 47.23)
รวมถึงคนพิการและคนที่ 2. ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
อาศัยในเขตชนบทที่ยัง
พิการ พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
เผชิญกับอุปสรรคในการ 3. การปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 58/2559 ใหคนพิการตาม
เขาถึงบริการรักษา
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจง
พยาบาล
คนพิการ ซึ่งเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
สถานพยาบาลคูสัญญา สํานักงานประกันสังคมเขตและจังหวัดวา ได
ยกเลิกบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมของคนพิการตั้งแตเดือนตุลาคม
2559 และใหไปใชสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติแทน
เรงความพยายามในการ 1. เสนอใหมีการขยายระยะเวลาของการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
บรรลุเปาหมายการลด
เด็กแรกเกิดจากเดิม 1 ป เปน 3 ป และเพิ่มวงเงินจากครอบครัวละ
อัตราการตายของทารก
400 บาท เปน 600 บาท ตอเดือน มีผลตั้งแตตุลาคม 2559
และการบรรลุการให
2. พัฒนาระบบฐานขอมูล การเชื่อมตอขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อการ
หลักประกันสุขภาพ
ใชประโยชน
ถวนหนา
3. ปรับปรุงแกไขเงื่อนไขบางประการใหตอบสนองตอความตองการ
ไดรับเงินอุดหนุน และทําความเขาใจแกผูมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
4. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินโครงการฯ อาทิ ระบบ
การลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมาขอรับเงินอุดหนุน
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ประเด็น

ผลการดําเนินงาน
การจัดการดานฐานขอมูลเพื่อใหใชประโยชนรวมกันระหวาง
หนวยงานและการสงตอขอมูลเพื่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ประกันการเขาถึง
1. สงเสริมการมีบัตรประจําตัวของเด็กพิการ โดยเปนเด็กแรกเกิด–5 ป
การศึกษาโดยเทาเทียม
จํานวน 17,012 คน อายุ 6–14 ป จํานวน 64,898 คน
สําหรับกลุมเปราะบาง ซึ่ง 2. คนพิการที่ไดรับการศึกษา จํานวน 1,194,415 คน มีการศึกษาใน
รวมถึงสตรี เด็ก และคน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 54.9 ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 7.42
พิการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) รอยละ 1.4
ระดับปริญญาตรี รอยละ 0.88 ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 0.13
3. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552
กําหนดใหคนพิการทุกคนไดรับการศึกษาฟรี ตั้งแตระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงปริญญาตรี

3.1.6 การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตางๆ ในสังคม 45 ขอ
ลําดับ
93
หลัก

ประเด็น
บังคับใช พ.ร.บ. การ
คุมครองคนไรที่พึ่งอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
1. ดําเนินการตามยุทธศาสตรคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2560–2563 ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองคนไรที่พึ่ง เมื่อเดือนเมษายน
2560 ขณะนี้อยูระหวางจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย
2. พัฒนาธัญบุรีโมเดล สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี เปนรูปแบบ
ของกิจกรรมการฟนฟูผูใชบริการโดยการฝกทักษะการประกอบอาชีพ
เพื่อเตรียมความพรอมผูใชบริการในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งกอน
กลับคืนสูสังคม โดยใชกระบวนการ CSR และ SE ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยสนับสนุน สงเสริม สรางเครือขายความรวมมือ
ประชารัฐ
3. จัดทําบันทึกความเขาใจกับเทศบาลนคร 29 แหง และเมืองพัทยา
เพื่อรวมกันพัฒนาระบบคุมครองดูแลคนไรที่พึ่งและขอทาน
94–95 พยายามประกันการใหความ พัฒนาการบริหารจัดการสายดวน 1300 ศูนยชวยเหลือสังคม ในการ
หลัก คุมครองที่เพียงพอแก
ใหบริการผูประสบปญหาทางสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กลุมเปราะบางในสภาวะ
ลําบากอยางตอเนื่อง
96
พยายามดําเนินการเพื่อ
1. นําเสนอรางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560–2564
หลัก สงเสริมการพัฒนาเด็กและ
ตอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติและมี
เยาวชนอยางตอเนื่อง
มติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะ
5 ป ขางหนา ปรับปรุงแกไขรางแผนฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
และจัดทํารางแผนปฏิบัติการเพื่อประกอบการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2. จัดทําอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก และฉบับประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเปนวิทยากรแกนนํา
สิทธิเด็ก
4. ขยายเครือขายสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนยขาวเด็กและเยาวชน
ระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน
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ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อ การจัดตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปนหนวยงานหลักในการกําหนด
คุมครองสิทธิเด็ก
นโยบาย กํากับดูแลและประสานงานดานเด็ก
พยายามดําเนินการตาม
1. รณรงคประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเพื่อขจัดความรุนแรงตอเด็กใน
นโยบายและยุทธศาสตร
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจเกิดความรุนแรงตอเด็ก มุงเนนการ
ดานการปองกันและแกไข
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนสังคม นําเสนอวิธีการที่เหมาะสมในการ
ปญหาความรุนแรง
เลี้ยงดู ดูแลเด็ก เชน การสื่อสารและการสรางวินัยเชิงบวกกับเด็ก
ตอเด็กและเยาวชน
ผลิตสื่อในการประชาสัมพันธการขจัดความรุนแรงตอเด็ก และ
อยางตอเนื่อง
เผยแพรใหกับหนวยงานตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของกับเด็ก
2. จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนําการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไมใช
ความรุนแรงนํารองใน 4 จังหวัด มีผูเขาอบรมฯ 2,792 คน ในป พ.ศ.
2559 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในป 2560 จํานวน 210 คน เพื่อทํา
หนาที่ออกไปใหความรูกับพอแมผูปกครองในระดับชุมชนทั่วประเทศ
3. เสนอใหมีการปรับปรุงแกไขราง พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ....
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อใหสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมการดําเนินงานในระดับทองถิ่น การ
ปฏิบัติตอเด็ก และการสงเสริมการมีสวนรวมและรับฟงความเห็นเด็ก
4. จัดทํายุทธศาสตรการคุมครองเด็ก พ.ศ. 2560–2564 เพื่อเปนกรอบ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยนําขอเสนอแนะที่ไดรับ
จากคณะกรรมการประจําอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมาพิจารณาให
สอดคลองกับกฎหมาย บริบททางสังคมและสถานการณดานเด็กของ
ประเทศ
5. ขยายพื้นที่ดําเนินการพัฒนาระบบคุมครองเด็กระดับทองถิ่น จาก 40
ตําบล เปน 120 ตําบล (10 จังหวัด เปน 21 จังหวัด)
6. ฝกอบรมทั้งดานการพัฒนา การปกปองคุมครอง และการคุมครอง
สวัสดิภาพ ใหบุคลากรดานเด็กและเยาวชน
108–112 ดําเนินมาตรการอยาง
จัดพิมพ พ.ร.บ. ความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการ
หลัก เปนรูปธรรมเพื่อขจัด
ละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 และเผยแพรเจตนารมณตาม
ปญหาการใชแรงงานเด็ก กฎหมายใหกับสถานคุมครองเด็กในสังกัดทั่วประเทศ
และการทองเที่ยวเพื่อ
แสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็ก
113–116 เพิ่มความพยายามในการ 1. ยกราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
หลัก แกไขปญหาสื่อลามก
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
อนาจารเด็กเพื่อเพิ่มความ
ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของดานกฎหมาย และเสนอรางตอ
คุมครองใหแกเด็ก
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
2. พัฒนาหลักสูตรการคุมครองพยานและผูเสียหายที่เปนเด็กสําหรับ
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก และ
ผูปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็ก
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ประเด็น
ดําเนินการปรับอายุขั้นต่ํา
ของการสมรสสําหรับ
เด็กชายและหญิงให
เทากับ 18 ป
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ยกเลิกขอบทของกฎหมายที่
ระบุวา สามารถปรับลดอายุ
ขั้นต่ําของการสมรสใหเปน
13 ป กรณีที่เด็กถูกลวง
ละเมิดทางเพศและสามารถ
สมรสกับผูท ี่ลว งละเมิดได
125–126 ดําเนินการจัดสรรทรัพยากร
หลัก บุคคลและงบประมาณเพื่อ
ใหสามารถบังคับใชกฎหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิของสตรีได
อยางเต็มที่

127–128 บังคับใช พ.ร.บ. ความ
หลัก เทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ.
2558 อยางมีประสิทธิภาพ

129–131 ผลักดันเรื่องการเสริมพลัง
หลัก สตรีและการมีสวนรวมของ
สตรีใหมากขึ้นในทุก
ภาคสวน

132–138 เสริมสรางมาตรการเพื่อลด
หลัก การเลือกปฏิบัติและความ
รุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบ

ผลการดําเนินงาน
1. ยกราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
2. เสนอรางกฎหมายตอกระทรวงยุติธรรม ประเมินผลกระทบทาง
กฎหมายและตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
3. รับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย
1. ยกราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …)
พ.ศ. …
2. รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย
3. ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. อยูระหวางขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ ครม.
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และ
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถคุมครองและพิทักษ
สิทธิสตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลักดันใหสํานักงบประมาณจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชาย
3. เผยแพรและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิง
ชายใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. จัดทําคูมือการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติหญิงชายสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ
1. ขับเคลื่อน พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ.2558 สงเสริม
ความเทาเทียมระหวางเพศในหลายดาน รวมทั้งสิทธิตางๆ ทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง การคุมครองผูที่ถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุ
แหงเพศ ผานกลไกคณะกรรมการประจํา พ.ร.บ.
2. ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับ สภาทนายความสมาคมบัณฑิตสตรีทาง
กฎหมาย และสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย มีการตีพิมพกฎหมาย
และหนังสือบอกเลาเรื่องราวโดยกลุม LGBTI เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อปรับเจตคติของคนในสังคมใหเขาใจและ
ยอมรับความเสมอภาคและเทาเทียมระหวางเพศ
1. ขับเคลื่อนการเสริมสรางสถานภาพสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ ดวยการดําเนินการตามแผนพัฒนาสตรี
2. ดําเนินการฝกอบรมเพื่อเสริมพลังและศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมใน
ระดับตัดสินใจดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งสงเสริมบทบาทของ
สตรีในชุมชนและทองถิ่น
3. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และเสริมสรางโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจ
4. พัฒนาศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมจัดการปญหาความขัดแยงในชุมชนและ
มีบทบาทในกระบวนการสรางสันติภาพในพื้นที่สถานการณความขัดแยง
1. จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีและ
ครอบครัวในประเทศไทย และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาดวยการ
ขจัดความรุนแรงตอสตรีและความรุนแรงในครอบครัว
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ประเด็น
อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
2. ขับเคลื่อนมาตรการในการแกปญหาการลวงละเมิดทางเพศหรือ
คุกคามทางเพศ
3. ขับเคลื่อนมาตรการกลไกในการคุมครองและพิทักษสิทธิจากการถูก
เลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศสภาพ รวมทั้งบูรณาการการดําเนินงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางเพศในหนวยงาน
ภาครัฐ และสนับสนุนองคกรเครือขายในการดําเนินงานสงเสริมความ
เทาเทียมระหวางเพศ
5. พิจารณาทบทวนขอบทของกฎหมายที่เปนอุปสรรค/ขอยกเวนหรือทํา
ใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
6. เสริมสรางความรูเรื่องสิทธิและกฎหมายในการคุมครองและพิทักษ
สิทธิสตรีและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ใหแกภาคสวนตางๆ
7. จัดทําสื่อ/คูมือการสงเสริมการขจัดความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครัว
139–140 แกไขปญหาเรื่องการสงเสริม ดําเนินการมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมดั้งเดิมของสังคม
หลัก และคุมครองสิทธิของคน เพื่อสงเสริมใหมีการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนพิการ ภายใต
พิการอยางตอเนื่อง ดวยการ แนวคิด “การใหเกียรติ โอกาส กําลังใจ” ตามนโยบายของผูบริหาร
ลดตราบาปและการเลือก ระดับสูงของกระทรวง
ปฏิบัติตอคนพิการในสังคม
141 สงเสริมการปฏิบัติตาม
1. ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
หลัก แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
2554–2559 ทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ
พิการแหงชาติ ฉบับที่ 4
2. เสนอรางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฯ ตอ
พ.ศ. 2555–2559
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(กพช.) เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบอนุมัติใน
หลักการ (7 มีนาคม 2560) โดยจะประกาศใชแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560–2564 และขับเคลื่อน
ไปสูการปฏิบัติตอไป โดยกําหนดวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง
ดํารงชีวิตอิสระในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” โดยมี
ยุทธศาสตร แหงความเทาเทียม = EQUAL จํานวน 5 ดาน ไดแก
- ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมี
ศักยภาพและความเขมแข็ง (EMPOWERMENT)
- ยุทธศาสตร ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการ
เลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (QUALITY
MANAGEMENT)
- ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรค
ตอคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING)
- ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะที่ทุก
คนเขาถึงและใชประโยชนได (ACCESSIBILITY )
- ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการบูรณาการเครือขายและสรางการมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน (LINKAGE)
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ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
ประกันใหการปฏิรูป
1. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 5
กฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการ พ.ศ. 2560–2564 โดยใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา
ไดรับการสนับสนุนโดยการ
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของการดําเนินงานอยาง
บังคับใชและการติดตามผล ตอเนือ่ งตามประเด็นยุทธศาสตร แนวทาง และมาตรการ ตลอดจน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาระบบฐานขอมูลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อใชในการ
ติดตามความกาวหนาและผลสําเร็จตอไป
2. ดําเนินการตรวจสอบสิทธิประโยชนของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 13 หากพบวา หนวยงานรัฐ
องคกรเอกชน หรือบุคคลใด ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด
ใหแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมาย
3. เขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เมื่อ
เดือนตุลาคม 2560 เพื่อใหคนพิการสามารถรองเรียนสิทธิตอ
คณะกรรมการประจําอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ
4. มีกลไกการตรวจสอบ
– ระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
– ระดับจังหวัด ไดแก คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ศูนยบริการคนพิการประจําจังหวัด
และศูนยบริการ คนพิการทั่วไป ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ
ระดับทองถิ่น
– ภาคประชาสังคม ไดแก ศูนยบริการคนพิการทั่วไป ดําเนินการโดย
องคกรดานคนพิการ และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหง
ประเทศไทย มีอาสาสมัครติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน เพื่อปรับ
ทัศนคติของคนในสังคม
5. จัดสมัชชาคนพิการ เพื่อรวบรวมผลการเขาถึงสิทธิของคนพิการและ
ขอเสนอเชิงนโยบาย และยื่นขอเสนอตอประธานกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
143–145 ดําเนินการเพื่อตอบสนอง ดู 82–90
หลัก ความตองการดานการศึกษา
ของเด็กพิการ
อยางมีประสิทธิภาพ
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3.1.7 การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 16 ขอ
ลําดับ
ประเด็น
150–161 สงเสริมสิทธิในการ
หลัก
แสดงออกและการแสดง
ความคิดเห็น
167–170 เพิ่มอายุขั้นต่ําของการรับ
หลัก
ผิดทางอาญาให เปน 12
ป หรือมากกวานั้น

ผลการดําเนินงาน
จัดเวทีสัมมนา/สมัชชารับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในการ
ดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน
1. ยกราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
2. เสนอรางกฎหมายตอกระทรวงยุติธรรม ประเมินผลกระทบทาง
กฎหมายและตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
3. รับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมาย
4. อยูในชั้นการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรม

3.1.8 คํามั่นโดยสมัครใจ 4 ขอ
ลําดับ
1
หลัก

2
หลัก

3
รอง
4
หลัก

ประเด็น
ไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา
มารราเคช (Marrakesh Treaty
to Facilitate Access to
Published Works for Persons
Who Are Blind, Visually
Impaired or Otherwise Print
Disabled)
ไทยจะปรับปรุงกฎหมายใหสอด
คลองกับตราสารระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําอนุสัญญา
มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. ความเทา
เทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
และ
มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริม
คุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.
2550
ไทยจะจัดทํารายงานระยะกลาง
รอบ (midterm update) เพื่อ
รายงานการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับ
ไทยจะสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ศึกษาและการสรางความ
ตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน

ผลการดําเนินงาน
เสนอขอความเห็นชอบการเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานที่มี
การโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือ
คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งคาดวาจะเสร็จสิ้นภายในป 2560
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย ไดเนินการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อใหสอดคลองกับ
สนธิสัญญาดังกลาว

1. รอการทบทวนผลการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ. ความ
เทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
2. ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.
สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550
กระทรวงการตางประเทศ เชิญประชุม หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเริ่มกระบวนการจัดทํารายงานระยะกลางรอบ 1 ครั้ง ใน
เดือนสิงหาคม 2560
หนวยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวของทุกหนวยใหความสําคัญกับ
จะสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ สรางความตระหนักรู
ดานสิทธิมนุษยชน
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3.2 ขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
ขอเสนอแนะจากคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่ไทยไมไดตอบรับ จํานวน 62 ขอ
จากทั้งหมด 187 ขอ คิดเปนรอยละ 24.9 ถือเปนขอทาทายของประเทศไทยในการดําเนินงานดาน
สิทธิมนุษยชนในอนาคต ซึ่งสามารถจําแนกและสรุปประเด็น ไดดังนี้
ลําดับ

ประเด็น

1–2, 15, 19, – ให สั ต ยาบั นต อ พิ ธีส ารเลื อกรั บ ฉบั บ ที่ 2 ของกติ ก าระหว า ง
20, 21–27
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีเปาหมาย
ในการยกเลิกการใชโทษประหารชีวิต
3
– ถอนขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กวาดวย
สถานะผูลี้ภัย
4,
– ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยาย
ถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว
43
– รักษาไวซึ่งการคุมครองครอบครัวในฐานะเปนหนวยธรรมชาติและ
หนวยพื้นฐานของสังคม
5, 58–62 – ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย และพิธีสาร ค.ศ.
1967 และบังคับใชกฎหมายที่ใหสถานะทางกฎหมายแกผูแสวงหา
ที่พักพิงและผูลี้ภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเคารพหลักการไมผลั กดันกลั บสูอันตราย รวมทั้งการหาม
กักกันตัวเด็กอยางเปนทางการ
6
– ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการทําลายลางเผาพันธุ: อนุสัญญา
วาดวยการปองกันและลงโทษอาชญากรรมทําลายลางเผาพันธุ
7–8

–

9,

–

12,

–

30–42

–

อนุสัญญาและกติกาที่
เกี่ยวของ
International Covenant
on Civil and Political
Rights– ICCPR
Convention on the
Rights of the Child– CRC
Convention on the
Protection of the Rights
of Migrants Workers and
Member of their
Families– ICRMW
Convention Relating to
the Status of Refugees
(Refugee Convention)

Convention on the
Prevention and
Punishment of the Crime
of Genocide
ให สั ตยาบันต อตราสารระหวางประเทศหลักฉบั บอื่ นๆ เชน ให Rome Statute of the
สัตยาบันตอธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ
International Criminal
Court (Rome Statute)
ดําเนินการใหสอดคลองกั บพันธกรณีวาดวยการยุติ การกั กกันตั ว International Covenant
ตามอําเภอใจทันที
on Civil and Political
ฟนฟูการคุมครองสิทธิ พลเมืองและสิ ทธิทางการเมื องวาด วยการ
Rights– ICCPR
ประกั นว ารั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามสอดคล อ งกั บ พั น ธกรณี ร ะหว า ง
ประเทศดานสิท ธิมนุษยชนของไทย และยุติการดําเนินคดีตอพล
เรือนในศาลทหาร
ยุ ติ ก ารจั บ กุ ม หรื อ การกั ก กั น ตั ว โดยไม ส มั ค รใจ และยุ ติ ก าร
ดําเนินคดีตอพลเรือนในศาลทหาร และประกันใหไดรับสิทธิในการ
เข าถึ ง การพิ จารณาคดี ที่ เ ป นธรรม ตามพั นธกรณี ภ ายใต กติ ก า
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

30
ลําดับ

ประเด็น

10

– ใหสั ตยาบันต ออนุสัญ ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 169,
189

11

อนุสัญญาและกติกาที่
เกี่ยวของ
Convention of the
International Labour
Standards on Migrant
Workers' Rights– ILO
International Covenant
on Economic, Social and
Cultural Rights– ICESCR
Lèse Majesté Laws

– รั บ รองสิ ท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกติ ก าระหว างประเทศว าด วยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในรัฐธรรมนูญ และประกันการ
การมีผลบังคับโดยตรงในศาล
16, 48–51 – ยกเลิกการกําหนดบทลงโทษขั้นต่ํา สําหรั บฐานความผิดคดีหมิ่ น
พระบรมเดชานุภาพ และยุติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
13–14, – ยกเลิกขอจํากัดที่ไมสมเหตุสมผลของการใชเสรีภาพพื้นฐาน
Freedom of Expression,
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 61 ของกฎหมายประชามติและคําสั่ง Universal Declaration of
หัวหนา คสช. ที่7/2557 (การชุมนุมทางการเมือง) และคําสั่ง
Human Rights
คสช. ที่ไมสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศทั้งหมด
17,
– เสนอเวลาที่ชัดเจนสําหรับการเยือนของผูเสนอรายงานพิเศษวา
ดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และ
ผูแทนรายงานพิเศษวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม
28–29, – ยุติการบังคับควบคุมตัวบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางและยุติการ
ใชวิธีปรับทัศนคติ
44–47, – ประกันการไมมขี อจํากัดของเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพ
52–57
ในการชุมนุม สอดคลองตามพันธกรณีระหวางประเทศของไทย
18
– ออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการ
Non Discrimination Law
เลือกปฏิบัติ

จากตารางขอเสนอแนะของคณะมนตรีสหประชาชาติที่ไทยไมตอบรับ จํานวน 62 ขอ
ซึ่งเปนขอทาทายในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของไทยในปจจุบันขางตน สามารถสรุปเปนขอ
ทาทายใน 12 ประเด็นหลัก ดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็น
ยกเลิกการใชโทษประหารชีวิต
ถอนขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง สถานะผูล ี้ภัย
ใหสัตยาบันตออนุสญ
ั ญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานและ
สมาชิกครอบครัว
ใหสัตยาบันตออนุสญ
ั ญาวาดวยสถานภาพผูล ี้ภัย และพิธีสาร ค.ศ. 1967
ใหสัตยาบันตออนุสญ
ั ญาวาดวยการทําลายลางเผาพันธุ
ใหสัตยาบันตอตราสารระหวางประเทศหลักฉบับอื่นๆ
ยุติการจับกุมหรือการกักกันตัวโดยไมสมัครใจ และยุติการดําเนินคดีตอพลเรือนใน
ศาลทหาร
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ลําดับ
8.
9.
10.
11.
12.

ประเด็น
ใหสัตยาบันตออนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO169 ชนพื้นเมืองและ
ชนกลุมนอย, ILO189 แรงงานในบาน
รับรองสิทธิทรี่ ะบุไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในรัฐธรรมนูญ
ยุติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ยกเลิกขอจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมถึงยุตกิ าร
บังคับควบคุมตัวบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตางและยุติการใชวิธีปรับทัศนคติ
ออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึง่ ครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ

3.3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชนจากการสัมภาษณบุคคลสําคัญและ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดประเมินความสําคัญ ความเปนไปได และคัดเลือกขอทาทายดานสิทธิมนุษยชน
ซึ่ง ไมเ กี่ยวของกับ ความมั่นคงของชาติ สถาบัน พระมหากษัตริย และ กระทรวง พม. มีบ ทบาท
เกี่ยวของทั้งในฐานะเปนหนวยงานหลักและสนับสนุน จํานวน 4 ประเด็น เพื่อวิเคราะหเอกสารที่
เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลสําคัญ และใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานดานสิทธิมนุษยชน
ไดแก ประเด็นที่ 2 (สิทธิเด็ก), 3 (แรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว), 8 (ชนกลุมนอย,
แรงงานประมง, แรงงานในบาน), และ 12 (การตอตานการเลือกปฏิบัติ) และสรุปบทบาทรัฐภาคีที่มี
ตอขอทาทายดังกลาว ดังตารางตอไปนี้
ลําดับ

ขอทาทาย

บทบาท
บทบาทรัฐภาคี
พม.
1. ถอนขอสงวนตอขอ
หลัก 1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา เด็กที่รองขอ
22 ของอนุสัญญาวา
สถานะเปนผูลี้ภัย หรือที่ไดรับการพิจารณาเปนผูลี้ภัยตามกฎหมาย
ดวยสิทธิเด็ก เรื่อง
หรือกระบวนการภายในหรือระหวางประเทศที่ใชบังคับ ไมวาจะมี
สถานะของเด็กผูลี้
บิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาดวยหรือไมก็ตาม จะ
ภัย (CRC)
ไดรับการคุมครองและความชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมใน
การไดรับสิทธิที่มีอยูตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้ และในตราสาร
ระหวางประเทศอื่นๆ อันเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซึ่ง
รัฐดังกลาวเปนภาคี
2. รัฐภาคีจะใหความรวมมือตามที่พิจารณาวาเหมาะสมแกความ
พยายามใดๆ ของทั้งองคการสหประชาชาติ และองคการระดับ
รัฐบาล หรือองคการที่มิใชระดับรัฐบาลอื่นที่มีอํานาจ ซึ่งรวมมือกับ
องคการสหประชาชาติในการคุมครองและชวยเหลือเด็กเชนวา และ
ในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอื่น ของครอบครัวของเด็กผูลี้
ภัย เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการกลับไปอยูรวมกัน
ใหมเปนครอบครัว ของเด็กในกรณีที่ไมสามารถคนพบบิดามารดา
หรือสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัว เด็กนั้นจะไดรับการคุมครอง
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ลําดับ

ขอทาทาย

บทบาท
พม.

บทบาทรัฐภาคี

เชนเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เปนการถาวร
หรือชั่วคราวไมวาจะดวยเหตุผลใด ดังเชนที่ไดระบุไวในอนุสัญญานี้
2. ใหสัตยาบันตอ
สนับสนุน 1. รัฐภาคีตองคุมครองผลประโยชนของคนงาน เมื่อไดรับการวาจางใน
อนุสัญญาวาดวยการ
ประเทศอื่นที่มิใชประเทศของตน ครอบคลุมความกาวหนาที่กระทํา
คุมครองสิทธิแรงงาน
โดยรัฐใดๆ บนพื้นฐานระดับภูมิภาคหรือทวิภาคี เพื่อมุงสูการ
โยกยายถิ่นฐานและ
คุมครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว
สมาชิกครอบครัว
2. รัฐภาคีดําเนินการใหเปนไปตามตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
(ICRMW)
สิทธิมนุษยชน โดยเคารพและใหหลักประกันแกคนงานอพยพทั้งปวง
และสมาชิกครอบครัวของเขาที่อยูภายในอาณาเขตและอยูใน
ขอบเขตอํานาจของตน ในเรื่องของสิทธิตางๆ ที่กําหนดไวใน
อนุสัญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกใดๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สีผิว
ภาษา ศาสนาหรือความเชื่อ ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น
ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุหรือสังคม สัญชาติ อายุ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สินทรัพย สถานภาพการสมรส การเกิดหรือสถานภาพอื่น
3. อนุสัญญานี้จะนํามาปฏิบัติตลอดชวงระยะกระบวนการทั้งหมดของ
การอพยพเคลื่อนยายของคนงานอพยพและครอบครัว ซึ่ง
ประกอบดวยการเตรียมการอพยพ การเดินทางออก การเดินทางผาน
และรวมถึงระยะเวลาทั้งหมดที่พํานักอยูและระยะเวลาของกิจกรรมที่
มีคาตอบแทนในรัฐที่มีการจางงาน ตลอดจนการเดินทางกลับสูรัฐตน
ทางหรือรัฐที่เปนแหลงพํานักอาศัย
3. ใหสัตยาบันตอ
สนับสนุน
อนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO)
ILO 169 ชน
1. รัฐภาคีจะตองรับผิดชอบในการพัฒนาการดําเนินการอยางเปนระบบ
พื้นเมืองและชนกลุม
เพื่อคุมครองสิทธิของชนพื้นเมืองและชนกลุมนอย โดยการมีสวนรวม
นอย
และรับประกันความมีเอกภาพของชนพื้นเมืองและชนกลุมนอย
2. การดําเนินการรวมถึงกลไกเหลานี้:
(ก) รับประกันวา ชนพื้นเมืองและชนกลุมนอยจะไดรับประโยชนจาก
สิทธิและโอกาสอยางเทาเทียม ตามที่กฎหมายและระเบียบใน
ประเทศกําหนด
(ข) สงเสริมสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
และชนกลุมนอย โดยเคารพอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาบัน
(ค) ชวยเหลือชนพื้นเมืองและชนกลุมนอย กําจัดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในวิถีทางที่สอดคลองกับความตองการและ
วิถีชีวิต
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บทบาท
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บทบาทรัฐภาคี

ILO 188 การทํางาน
ในภาคประมง

1. จุดมุงหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การทําใหมั่นใจวา คนงาน
ประมงจะไดมีสภาพการทํางานทีมคี ุณคาบนเรือประมง ในเรื่อง
ขอกําหนดขั้นต่ําในการทํางานบนเรือ สภาพการปฏิบัติหนาที่ที่พัก
อาศัยและอาหาร การคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางาน การดูแลทางการแพทยและการประกันสังคม
2. รัฐภาคีตองนํากฎหมาย ขอบังคับหรือมาตรการตางๆ ภายในประเทศ
มาปฏิบตั ิและบังคับใชใหบังเกิดผลและเปนไปตามขอกําหนดของ
อนุสัญญา
3. รัฐภาคีตองจัดใหมีหนวยงานผูทรงอํานาจหรือหนวยงานตางๆ ขึนมา
เพื่อเปนกลไกในการทําหนาที่และรับผิดชอบและมีบทบาทในงานที่
เกี่ยวของกับภาคการประมงทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่น

ILO 189 งานที่มี
คุณคาสําหรับคนงาน
ทํางานบาน

1. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อทําใหมั่นใจไดวา อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวกับคนงานทํางานบาน ซึ่ง
กําหนดไวในอนุสัญญานี้โดยคํานึงถึงสงเสริมและตระหนักในเรื่อง
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ดังตอไปนี้
(ก) เสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการรวมเจรจา
ตอรองอยางมีประสทิธิภาพ
(ข) การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบและการเกณฑแรงงาน
(ค) การยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพ
(ง) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ
3. ในการดําเนินมาตรการตางๆ ที่ทําใหมั่นใจวา คนงานทํางานบานและ
นายจางไดมีเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการรวม
เจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ นั้น รัฐภาคีตองคุมครองสิทธิของ
คนงานและนายจางของคนงานทํางานบานในการกอตั้งองคกรและ
เขารวมองคกร สหพันธและสมาพันธตางๆ ตามที่คนงานและนายจาง
ประสงค ทั้งนี้ตามกฎระเบียบตางๆ ขององคกรที่เกี่ยวของ

4. ออกกฎหมาย
สนับสนุน
ตอตานการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุม
ทุกฐานการเลือก
ปฏิบัติ

3.3.1 ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลสําคัญ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลสําคัญ จํานวน 5 คน ไดแก
1) นายวันชัย รุจนวงศ อัยการอาวุโส และผูแทนไทยใน ACWC ดานสิทธิเด็ก
2) รศ.ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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3) ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
4) นางสาวนรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอํานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
5) นางเธียรทอง ประสานพานิช ผูอํานวยการกลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน
โดยมีประเด็นในการสัมภาษณวา ประเทศไทยควรพิจารณารับขอเสนอแนะ UPR
ที่เปนประเด็นทาทายทั้ง 4 ประการขางตนหรือไมเพราะเหตุใด เมื่อคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
ชาติ ความมั่นคงของชาติ ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้น และ
สามารถสรุปความคิดเห็น ไดดังนี้
ขอทาทาย
ขอคิดเห็น
1. ถอนขอสงวนตอ 1. ขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กนั้น เกี่ยวของกับการใชมาตรการที่จําเปนเพื่อ
ขอ 22 ของ
คุมครองสิทธิและชวยเหลือเด็กลี้ภัยและแสวงหาแหลงพักพิงในประเทศ
อนุสัญญาวาดวย 2. ปจจุบันเด็กลี้ภัยและแสวงหาที่พักพิงในประเทศไทยไดรับความชวยเหลือทางดาน
สิทธิเด็ก เรื่อง
มนุษยธรรมจากหลายหนวยงาน ไดแก กระทรวงมหาดไทย (การดูแลผูหนีภัยการสูรบใน
สถานะเด็กผูลี้ภัย
พื้นทีพ่ ักพิงชั่วคราว) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (บานพักเด็ก
และครอบครัว) กระทรวงสาธารณสุข (การรักษาพยาบาล) กระทรวงศึกษาธิการ (การให
การศึกษา) ซึง่ ถือวาการดําเนินงานของประเทศไทยในการใหความชวยเหลือกลุมดังกลาว
ไดรับความชื่นชมจากเวทีระหวางประเทศมาโดยตลอด แมประเทศไทยจะไมถอนขอสงวน
ตอขอ 22 ของสิทธิเด็ก
3. มีความเปนไปได แตควรศึกษาความเปนไปไดในการถอนขอสงวนดังกลาวกับหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันหากถอนขอสงวน
และตรวจสอบผลกระทบหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
4. หากไมมีแรงกดดันหรือถูกบีบ ไมจําเปนตองถอนขอสงวน เนื่องจากสถานะผูลี้ภัยของเด็ก
จะเกี่ยวของกับสิทธิของพอแม และประเทศไทยจะไดไมตองรับภาระโดยไมจําเปน โดยจะ
พิจารณารับก็ตอเมื่อรัฐภาคีมีจํานวนมาก (กวา 150 ประเทศ) ถารัฐภาคีมีจํานวนนอย
(กวา 30 ประเทศ) ยังไมจําเปนตองพิจารณา เพราะหากประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคี ยอม
มีขอผูกพันใหปฏิบัติตาม และเปดโอกาสในการถูกสหประชาชาติวิพากษวิจารณ และ
บังคับใชกฎระหวางประเทศ เมื่อไมปฏิบัติตามได
5. การถอนขอสงวนตอขอ 22 นี้ เกี่ยวของกับอธิปไตยของชาติ และอนุสัญญาวาดวย
สถานภาพผูลี้ภัย ซึ่งไทยยังมิไดใหลงนาม นอกจากนี้ ประเทศไทยจะไมใชคําวา เด็กลี้ภัย
แตใชคําวา เด็กผลัดถิ่น/เด็กเคลื่อนยาย แทน เชนเดียวกับคําวา ผูลี้ภัย จะใชคําวา ผูผลัด
ถิ่น/ผูโยกยายถิ่นฐาน มากกวา หากถอนขอสงวนตอขอ 22 อาจเปนแรงดึงดูดใหมีการ
เคลื่อนยายถิ่นมาสูประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี หนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของ
สําคัญในประเด็นนี้ คือ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
6. การถอนขอสงวนตอขอ 22 นี้ จะตองรับประกันการไดรับสิทธิที่มีอยูตามที่ระบุไวใน
อนุสัญญานี้ และในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือ
มนุษยธรรมซึ่งรัฐดังกลาวเปนภาคี จะเชื่อมโยงกับสิทธิในการมีสัญชาติ (the right to
nationality) ตาม UDHR ขอ 15 และการใหสัญชาติ ซึ่งมีความซับซอนและละเอียดออน
เชน เด็กที่เกิดในไทยจะใหสัญชาติไทยหรือไม หรือใหสัญชาติของประเทศตนทาง การให
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สัญชาติตามหลักสายเลือดหรือหลักดินแดน อยางไรก็ดี การใหสัญชาติ จะรวมสิทธิและ
หนาที่ความเปนพลเมืองเขาไวดวยกัน การผอนปรนใหอยูถูกตองตามกฎหมายชั่วคราว
โดยมีเงื่อนไขและขอจํากัดสามารถกระทําได โดยไมขัดตอนโยบายดานความมั่นคงของชาติ
ยกตัวอยาง กรณีของออสเตรเลีย หากมิใชพลเมืองคุณภาพ ก็สงออกไดตามเงื่อนไข
7. ควรมีการศึกษาขอมูลสถิติของจํานวนเด็กพลัดถิ่น/เด็กเคลื่อนยาย ในประเทศไทย วามี
จํานวนมากนอยเพียงใด หากมีจํานวนนอยก็ไมสั่นคลอนความมั่นคงของชาติ แตถา
จํานวนเยอะมากก็จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
8. สนับสนุนหลักการในการถอนขอสงวนตอขอ 22 เมื่อพิจารณาในแงของมนุษยธรรม
เพราะสถานการณความขัดแยงในโลกปจจุบัน ทําใหเด็กจํานวนเปนจํานวนมากไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรง และการแสวงประโยชนในรูปแบบตางๆ การเคลื่อนยายถิ่น
ไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางประเทศเพื่อนบานที่อาณาเขตติดตอกัน แตเปน
ปรากฏการณระดับโลก รัฐบาลควรกําหนดจุดยืนที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความมั่นคงของชาติ ควบคูกับผลประโยชนของเด็ก ในโลกปจจุบันที่มีการบูรณาการและ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยอาจพิจารณาความเปนไปไดในการถอนขอสงวนแบบมี
เงื่อนไข เปดรับทุกกรณีคงเปนไปไดยากและกระทําไดยาก
9. การถอนขอสงวนตอขอ 22 สามารถดําเนินการไดโดยแกไขกฎหมายภายในประเทศให
สอดคลองกับการภาคยานุวัติกอน แลวจึงขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญวา
ดวยความตกลงระหวางประเทศกําหนด
10. การเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของและศักยภาพของเจาหนาที่ของรัฐ เปน
สิ่งที่ตองคํานึงถึง หากประเทศไทยตองการถอนขอสงวนซึ่งมีขอผูกพันตามมา ซึ่งเกี่ยวพัน
กับความมั่นคงแหงรัฐ จึงตองศึกษาใหรอบคอบและเตรียมความพรอมของหนวยงานที่
เกี่ยวของใหไดมากที่สุด
11. มีขอสังเกตวา อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกไดใหสัตยาบัน
ยกเวนประเทศโซมาเลีย ซูดานใต และสหรัฐอเมริกา
2. ใหสัตยาบันตอ 1. กลุมแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว เปนกลุมที่มีความสําคัญในการ
อนุสัญญาวาดวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น การใหกลุมคนเหลานี้เขาถึงสิทธิมนุษยชนขั้น
การคุมครองสิทธิ
พื้นฐานนั้นเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ ซึ่งประเทศไทยไดสงเสริมใหหนวยงานที่
แรงงานโยกยายถิ่น เกี่ยวของดําเนินการดังกลาว เชน การสงเสริมการเขาถึงสวัสดิการของรัฐ การบริการ
ฐานและสมาชิก
สาธารณสุข การเขาถึงการศึกษา เปนตน
ครอบครัว
2. ในปจจุบัน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีรัฐภาคีจํานวน 51 ประเทศ ประเทศอาเซียนที่เปนภาคี
ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ซึ่งเปนประเทศที่มีแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก
และไดรับผลประโยชนจากอนุสัญญาฉบับนี้ สําหรับประเทศไทย ในการพิจารณาการให
สัตยาบัน ผลประโยชนก็จะเกิดกับแรงงานไทยตางดาวเชนกัน แตก็จะมีขอผูกพันใหทํา
ตาม การออกกฎหมายไมเปนปญหา แตการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนขอ
หวงกังวลมากกวา
3. กระทรวงแรงงานควรเปนหนวยงานหลักในการศึกษาความเปนไปได และพิจารณา
หลักการตามอนุสัญญาฯ ผลประโยชนและผลกระทบของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี
อนุสัญญาดังกลาว พรอมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานความ
มั่นคงของประเทศ (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ/กระทรวงมหาดไทย)
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4. เห็นดวยในหลักการของอนุสัญญาฯ สําหรับแรงงานถูกกฎหมายที่อยูในระบบ ควรไดรับ
ความยุติธรรมในการเขาถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เขาถึงสวัสดิการของรัฐ มี
หลักประกันดานสุขภาพ การศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากในปจจุบัน
แรงงานตางดาวมีความจําเปนสําหรับประเทศไทย และประเทศไทยก็มีแรงดึงดูดจาก
ประเทศเพื่อนบานสูง หากประเทศไทยสามารถคุมครองสิทธิบุคคลกลุมนี้และสมาชิก
ครอบครัวได จะสะทอนใหเห็นความเปนนิติรัฐเชิงสากลในมิติของความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดอยางดี

3. ใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวาง
ประเทศ
ILO 169 ชนพื้นเมือง 1. อนุสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกวางนโยบายและโครงการตางๆ
และชนกลุมนอย
เพื่อบรรเทาความยากจนในหมูชนพื้นเมืองกลุมตางๆ เพิ่มโอกาสแหงการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพการจางงาน และสงเสริมความสามารถในการเจรจาตอรองและการเคลื่อนไหวดาน
แรงงาน วัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ เนนย้ําในการคุมครองกลุมชนพื้นเมืองตางๆ
ของโลก
2. ในปจจุบัน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีรัฐภาคีจํานวน 22 ประเทศ ไมมีประเทศอาเซียนที่เปน
ภาคีแตอยางใด
3. ประเทศไทยเนนย้ําวาหากพิจารณาถึงประวัติศาสตรของประเทศนั้น ประเทศไทยเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเปนคนไทย และไมมี
ประวัติศาสตรของชนพื้นเมือง (indigenous) ดังนั้น จึงไมมีคํานิยามของชนพื้นเมืองใน
บริบทของสังคมไทย แตสําหรับชนกลุมนอยนั้น กระทรวงมหาดไทยไดใหจํากัดความถึง
กลุมชาติพันธุตางๆ ที่มีอยูในประเทศ ตามภูมิภาคตางๆ มีเชื้อสายมากจากกลุมชาติพันธุ
รวมทั้งบุคคลที่และประเทศไทยไดดูแลกลุมคนเหลานี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
อยูแลว ดังนั้น จากเหตุผลเรื่องของคํานิยามชนพื้นเมืองดั้งเดิม จึงเปนปจจัยสําคัญในการ
พิจารณาไดวาประเทศไทยนั้นยังไมมีความพรอมในการใหสัตยาบันดังกลาว
ILO 188 การทํางาน 1. อนุสัญญาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจไดวา คนงานประมงจะไดมสี ภาพการ
ในภาคประมง
ทํางานที่มีคุณคาบนเรือประมง ในเรื่องขอกําหนดขั้นต่ําในการทํางานบนเรือ สภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ ที่พักอาศัยและอาหาร การคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน
การทํางาน การดูแลทางการแพทย และการประกันสังคม
2. แรงงานประมงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมประมงของไทย ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดสูงใหกับประเทศไทย รัฐบาลควรสงเสริมนโยบายในการ
คุมครองใหเกิดการละเมิดสิทธิบุคคลกลุมนี้ และสงเสริมใหบุคคลกลุมดังกลาวเขาถึงสิทธิ
ขึ้นพื้นฐาน และเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ควรให
หนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาถึงขอดีขอเสียของการเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว หาก
สามารถเขาเปนภาคีไดจะเปนการเสริมภาพลักษณของประเทศไทยในการดูแลกลุม
แรงงานประมง และเสริมภาพลักษณใหประเทศคูคาเกิดความไววางใจในการดูแลบุคคล
กลุมนี้ของรัฐบาลไทย และยินดีทําการคากับประเทศไทยตอไป
3. ในปจจุบัน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีรัฐภาคีจํานวน 10 ประเทศ ประเทศไทยอยูระหวาง
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พิจารณาเขาเปนภาคีและเตรียมความพรอม เนื่องจากไดรับแรงกดดันจาก IUU กระทรวง
แรงงานคาดวา จะดําเนินการไดภายในปลายป 2560 อยางไรก็ดี การศึกษาผลประโยชน
และผลกระทบ ชองวางที่ตองเติมเต็ม การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ กอนดําเนินการเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง

ILO 189 งานที่มี
1. มีวัตถุประสงคเพื่อประเทศสมาชิกวางนโยบายตอตานการใชความรุนแรงตอแรงงาน และ
คุณคาสําหรับ
การใชหลักการกําหนดอายุขั้นต่ําในการทํางานใหสอดคลองกับประเภทของการจางงาน
คนงานทํางานบาน แรงงานจะตองมีสิทธิที่จะทราบขอตกลงในการจางงาน หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคของ
อนุสัญญามุงเนนใหคุมครองแรงงานในบานไมใหตกเปนเหยื่อความรุนแรง ไดรับการ
คุมครองใหพนจากการลวงละเมิดและการคุกคามในทุกรูปแบบ
2. การดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ สอดคลองกับแผนสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557–2561) ของประเทศไทย ในประเด็นการคุมครองแรงงาน
ไมใหถูกเลือกปฏิบัติ คุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานพึงจะไดรับ
3. การดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ สอดคลองกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ในการบริหารแรงงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพ
เพียงพอตอการแขงขันในเวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ฝมือ
และทักษะในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการคุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิประโยชนที่เปน
ธรรม การมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคง และการมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น โดย
อาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
3. ในปจจุบัน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ มีรัฐภาคีจํานวน 24 ประเทศ ประเทศอาเซียนที่เปนภาคี
ไดแก ฟลิปปนส ซึ่งมีแรงงานตางดาวทํางานในบานเปนจํานวนมาก และไดรับ
ผลประโยชน
4. ควรใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯฉบับที่ 189 วาดวยงานที่มีคุณคาสําหรับคนงานทํางานบาน
และควรปรับปรุงแกไขกฎหมายและเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาฯฉบับที่ 189 วาดวยงานที่มีคุณคาสําหรับคนงานทํางานบาน ซึ่งเปนกรอบ
มาตรฐานแรงงานสากลสําหรับลูกจางทํางานบาน ซึ่งจะทําใหลูกจางทํางานบานใน
ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหลักประกันทางสังคม และไดรับการคุมครองอยางเทา
เทียมกับผูใชแรงงานประเภทอื่น และจะเปนประโยชนกับแรงงานไทยที่ไปทํางานในภาค
บริการอีกดวย
4. ออกกฎหมาย
1. ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติเปนกรณีเฉพาะ แตหากมีการกระทํา
ตอตานการเลือก
ที่เขาขายการเลือกปฏิบัติ การดูหมิ่นเหยียดหยาม หมิ่นประมาท มีการกําหนดไวเปน
ปฏิบัติ ซึ่ง
กฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามี
ครอบคลุมทุกฐาน มาตรา 326–333 หมวดความผิดฐานหมิ่นประมาท บัญญัติโทษเกี่ยวกับการใสความผูอื่น
การเลือกปฏิบัติ
ใหเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังเปนความผิดที่มีโทษทั้งจําคุก ปรับหรือทั้งจํา ทั้ง
ปรับ และการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะมีโทษสูงขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแหงสหประชาชาติมีความหวงกังวลตอบทบัญญัติทาง
กฎหมายของไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวา ไมมีคําจํากัดความและไมระบุการหามตอ
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งมีความสําคัญในการชวยใหสามารถดําเนินคดีตอการ
กระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการเรียกรองคาชดเชย หากมีการละเมิด
สิทธิดานนี้
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ขอคิดเห็น
2. ในบริบทของประเทศไทย หากจําเปนตองออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัตินั้น ควร
เปนกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติที่เปดกวาง ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติทุกลักษณะ
และตอบุคคลทุกกลุม (เพราะเหตุที่บุคคลนั้นมีความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ) เพื่อสามารถแกไขปญหาที่มีอยูที่กลุมคนหลาย
กลุมคนไดรับความคุมครอง ไมถูกเลือกปฏิบัติและเปนไปตามวัตถุประสงคของการออก
กฎหมาย
3. อยางไรก็ดี หากประเทศไทยออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐาน
การเลือกปฏิบัติ จะเปนผลบวกตอภาพพจนของประเทศไทย แตผลกระทบคือ จะมิใช
หนาที่ของภาครัฐโดยเฉพาะอีกตอไป แตจะผูกพันทุกภาคสวนของสังคมใหปฏิบัติตาม
ไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เปนตน นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติ คดีความการ
เลือกปฏิบัติจะเพิ่มมากขึ้น ความพรอมในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพเปน
สิ่งจําเปน หากมีการละเมิดสิทธิ
4. แมวาไทยจะไมมีกฎหมายที่ตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ
แตไทยมีกฎหมายภายในประเทศบังคับใชอยูแลว หากมีปญหาสามารถแกไขไดเฉพาะ
เรื่องและทําไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หนวยนโยบายสั่งการไปยังหนวยปฏิบัติ ก็ไม
จําเปนตองออกกฎหมายแตอยางใด
5. ประเด็นความเสมอภาค การตอตานการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิมนุษยตอมนุษย เกิด
จากฐานความคิดที่แตกตาง การสรางคานิยมและทัศนคติใหม โดยใชวิถีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดในรูปแบบใหมๆ กอใหเกิดความเขาใจและการปฏิบัติตอกันของมนุษยอยาง
ถูกตอง คํานึงถึงความแตกตางในมุมมองที่ดีขึ้น และเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากกวาการ
ออกกฎหมาย เพราะกฎหมายไมตอบโจทย หากผูคนไมมีความเขาใจ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนในสังคมโลก มีความสําคัญกวา เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและลดความ
อยุติธรรม ทั้งนี้ ในสังคมไทยความไมเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ จะเกี่ยวของกับความ
แตกตางจากสถานภาพสังคมที่มีชองวางระหวางคนยากจนกับคนรวย และเปนสังคมที่มี
ความเหลื่อมล้ําสูง

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการวิเ คราะหแผนปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับ และใหคํามั่นโดยสมัครใจ
ภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 และผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
ตามแผนปฏิบัติการ UPR รอบที่ 2 ที่ไทยใหคํามั่นตอสหประชาชาติ ตามภารกิจของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นํามาสูขอสรุปในการศึกษาวา
4.1.1 ประเทศไทยในฐานะหนึ่ง ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดป ฏิบัติตามพันธะ
หนาที่ของรัฐภาคีในดานสิทธิมนุษยชนตามภาคีตราสารระหวางประเทศ 7 ฉบับ โดยมีเจตนารมณ
มุงมั่นใหเปนไปตามพันธกรณีที่กอขึ้นโดยกฎหมายระหวางประเทศครบทั้ง 3 ดาน ไดแก พันธกรณีใน
การเคารพ พันธกรณีในการปกปองคุมครอง และพันธกรณีในการทําใหบรรลุผล
1) พันธกรณีในการเคารพ เห็นไดจาก ความตั้งใจหรือเจตจํานงของไทยในการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและตองการยกระดับสิทธิมนุษยชนใหดียิ่งขึ้น สะทอนออกมาใหเห็นชัดเจนจาก
การตอบรับขอเสนอแนะของไทย จํานวนทั้งหมด 187 ขอ คิดเปน รอยละ 75.1 และใหคํามั่นโดย
สมัครใจ 7 ขอ โดยขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับ นั้น เกี่ยวของกับ การเขาเปนภาคีก ฎหมายระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศ การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน การสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตางๆ ในสังคม และการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เปนตน
2) พันธกรณีในการปกปองคุมครอง เห็นไดจาก ไทยมีการกําหนดเครื่องมือหรือ
วิธีการที่จ ะทําใหก ารดําเนินการดานสิท ธิมนุษยชนของรัฐเปนไปตามเปาหมายหรือใหเ กิดผลตาม
นโยบาย ซึ่ง ก็คือ แผนปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับ และคํามั่นโดยสมัครใจภายใตก ลไก
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ไทยไดนําขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและใหคํามั่นมา
บรรจุในแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบที่
2 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในชวง 4 ปครึ่ง ภายหลังจากนําเสนอรายงานของประเทศไทยเมื่อ
วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2559 และมอบหมายหน วยงานที่เ กี่ย วขอ งรั บ ผิด ชอบดํ า เนิ นการตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยจะสรางความรวมมือกับ ภาคสวนตางๆ เชน ภาคธุร กิจ และภาคประชาสัง คม
นอกจากนี้ ไทยตระหนักดีวา ความสําเร็จของกระบวนการ UPR ขึ้นอยูกับการนําขอเสนอแนะที่รับมา
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และไทยจะนําเสนอรายงานความคืบหนาระยะกลางรอบ
(Midterm Update) ในป 2562 โดยสมัครใจ
3) พันธกรณีในการทําใหบรรลุผล เห็นไดจาก ผลการดําเนินงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคํามั่น
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โดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบที่ 2 ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานรอง ตาม
ขอเสนอแนะจํานวน 97 ขอ จาก 187 ขอ คิดเปนรอยละ 51.87 และคํามั่นโดยสมัครใจ 4 ขอ จาก 7 ขอ
คิดเปนรอยละ 57.14 พบวา ภายในระยะเวลา 1 ป 3 เดือน หลังจากการนําเสนอรายงานและตอบรับ
ขอเสนอแนะของไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดริเริ่มดําเนินการตาม
ขอ เสนอแนะที่ ไ ทยตอบรั บ แลว ครบถว น ทั้ง 7 กลุม ประเด็น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในส วนที่เ ป น
หนวยงานรับผิดชอบหลักในประเด็นการตอตานการคามนุษย สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิคนพิการ และ
สิทธิกลุมเปราะบางทางสังคม เปนตน แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
รัฐบาลชัดเจนและเปนรูปธรรม
4.1.2 ความกาวหนาที่สําคัญจากผลการดําเนินงานของกระทรวง พม. คือ ไทยจะเขาเปน
ภาคีส นธิสัญ ญามารร าเคชไดภายในปลายป 2560 นี้ ซึ่ง เปนคํามั่นโดยสมัครใจที่ไทยไดใหไวตอ
สหประชาชาติ อยางไรก็ดี คํามั่นที่ไทยจะปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับตราสารระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําอนุสัญญา ตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.
ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 และมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ
พ.ศ. 2550 นั้น อยูระหวางรอการทบทวนผลการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวาง
เพศ พ.ศ. 2558 ระยะหนึ่งกอน และศึกษาความเปนไปไดในการปรับ ปรุง มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.
สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550
จากผลการดําเนินงานของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งคิดเปนรอยละ 51.87 ของขอเสนอแนะที่ไทยรับทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงความพยายามดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติก ารตามขอเสนอแนะที่ไทยใหคํ ามั่นตอสหประชาชาติห รือมาตรการตางๆ ที่รั ฐ
ดําเนินการเพื่อใหสิทธิมนุษยชนดานตางๆ เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
4.1.3 อยางไรก็ดี ขอ ทาทายในการดํ าเนินงานดานสิท ธิม นุษ ยชนของไทยยั ง คงมีอ ยู
จากการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะจากสหประชาชาติที่ไทยไมสามารถตอบรับมาดําเนินการไดในทันทีนั้น
มีจํานวน 62 ขอ คิดเปนรอยละ 24.9 สรุปประเด็นไดดังนี้
1) การใหสัตยาบันตออนุสัญญาและตราสารระหวางประเทศหลักฉบับอื่นๆ ไดแก
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิก ครอบครัว อนุสัญ ญาวาดวย
สถานภาพผูลี้ภัยและพิธีสาร ค.ศ. 1967 อนุสัญญาวาดวยการทําลายลางเผาพันธุ และอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 169 ชนพื้นเมืองและชนกลุมนอย, ILO 189 งานที่มีคุณคา
สําหรับ คนงานทํางานบานรวมถึง การถอนขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิท ธิเด็ก เรื่อง
สถานะเด็กผูลี้ภัย
2) การยกเลิกหรือยุติกฎหมายที่บังคับใชอยู ไดแก ยกเลิกการใชโทษประหารชีวิต
และยุติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
3) การยุติก ารดําเนินการที่ไมสอดคลองตามหลักสิท ธิม นุษยชน ไดแก ยุติก าร
จับกุมหรือการกักกันตัวโดยไมสมัครใจ ยุติการดําเนินคดีตอพลเรือนในศาลทหาร ยกเลิกขอจํากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ยุติการบังคับควบคุมตัวบุคคลที่มีความคิดเห็น
แตกตาง และยุติการใชวิธีปรับทัศนคติ
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4) การรับ รองสิทธิที่ร ะบุไวในกติก าระหวางประเทศวาดวยสิท ธิท างเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ และออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐาน
การเลือกปฏิบัติ
จะเห็นไดวา ในประเด็นทาทายขางตน เหตุผลประการสําคัญที่ไทยไมสามารถรับ
ขอเสนอแนะมาดําเนินการไดในทันที เนื่องจากการใหสัตยาบันและการถอนสงวน เปนเรื่องใหญที่ไม
สามารถตั ดสินใจไดทันที ตอ งผานการกระบวนการและการพิจ ารณาอยางรอบคอบ เนื่องจาก
เกี่ยวของกับ ผลประโยชนข องชาติ รัฐภาคีต องปฏิบัติ ตามขอผู ก พัน ที่เ กิ ดขึ้น ไม เ ชน นั้นอาจถู ก
มาตรการลงโทษจากสหประชาชาติ นอกจากนั้น อนุสัญญาบางฉบับ เชน อนุสัญญาวาดวยสถานภาพ
ผูลี้ภัยและพิธีส าร ค.ศ. 1967 เปนประเด็นออนไหวโดยเฉพาะตอความมั่นคงของชาติ ในขณะที่
อนุสัญญาบางฉบับไมมีนัยสําคัญกับไทย เชน อนุสัญญาวาดวยการทําลายลางเผาพันธุ
สําหรับ การยกเลิกการใชโทษประหารชีวิตนั้น เปนประเด็นที่อยูในการอภิปราย
ถกเถียงกันอยางกวางขวาง สวนการยุติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เปนการกระทําที่ไมอาจ
ยอมรับไดในบริบทของสังคมไทย สวนการยุติการดําเนินการที่ไมสอดคลองตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้น
สืบ เนื่องจากประเทศไทยอยูในสภาวะไมส งบ แตส ถานการณดัง กลาวมีแนวโนม ลดนอยลง เมื่อ
บานเมืองอยูในสภาวะปกติ
นอกจากนั้น ขอทาทายประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการรับรองสิทธิที่ระบุไว
ในกติก าระหวางประเทศวาดว ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรมในรัฐธรรมนูญ และออก
กฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ เปนขอทาทายที่เปนประโยชน
สําหรับ ไทย และไทยก็ตระหนัก ถึง ความสําคัญ ของสิท ธิและการตอตานการเลือกปฏิบัติอยูแลว
อยางไรก็ดี จําเปนตองศึกษาความเปนไปได ขอดี ขอเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหรอบดานและ
ครอบคลุมกอน
4.2 ขอเสนอแนะ
ตามที่ผูศึก ษาไดศึก ษาวิเ คราะหเ อกสารที่เกี่ยวของ และสัม ภาษณบุคคลสําคัญ ซึ่ง เปน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จํานวน 3 ทาน และผูปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนของ
ภาครัฐ จํา นวน 2 ท า นเกี่ ยวกั บ ข อ ทา ทายด านสิ ท ธิ ม นุษ ยชน 4 ประเด็ น ซึ่ ง ไทยไม ได ต อบรั บ
ขอเสนอแนะสหประชาชาติ ในทัน ทีและกระทรวง พม. รับ ผิ ดชอบในฐานะหนว ยงานหลัก และ
สนับสนุน เกี่ยวกับการถอนขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง สถานะเด็กผูลี้ภัย
การใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว
การใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 169 ชนพื้นเมืองและชนกลุมนอย
ILO 188 การทํางานในภาคประมง ILO 189 งานที่มีคุณคาสําหรับคนงานทํางานบาน และการออก
กฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาวา ประเทศไทย
ควรรับขอเสนอแนะของสหประชาชาติตามกลไก UPR ตอไปนี้หรือไม เพราะเหตุใด หากคํานึงถึง
ผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของชาติ ผลกระทบเชิงบวกและลบที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น ผูศึกษาได
ประมวลความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินงานดานสิท ธิม นุษยชนของ
ประเทศไทยในอนาคต ดังนี้
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1) การถอนขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) เรื่อง สถานะเด็กผูลี้ภัย
ประเทศไทยควรศึกษาพิจารณาความเปนไปได และเตรียมความพรอมสําหรับการถอน
ขอสงวนตอขอ 22 ของอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเ ด็ก เรื่อง สถานะเด็ก ผูลี้ภัย ในอนาคต โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน ข องชาติ ความมั่ นคงของชาติ ควบคู ไปกั บ ผลประโยชน สู ง สุ ด แก เ ด็ ก เป น สํ า คั ญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นสิทธิการมีสัญชาติ (Right to nationality) ตามขอ 15 ของ Universal
Declaration of Human Rights ซึ่งเปนประเด็นออนไหวและซับซอน และอาจสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ ในกรณีเด็กเคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยอยางถูกกฎหมายมีจํานวนมาก
โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งรับผิดชอบหลักในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
เปนผูนําการพิจารณา รวมกับหนวยงานความมั่นคงของชาติ ไดแก กระทรวงมหาดไทยและสภาความ
มั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ดี หากไมไดรับแรงกดดัน ไมจําเปนตองถอนขอสงวนในทันที เนื่องจากสถานะ
เด็กผูลี้ภัยจะเกี่ยวของกับสิทธิของพอแม และประเทศไทยจะไดไมตองแบกรับภาระโดยไมจําเปน โดย
อาจพิจารณาตอบรับขอเสนอแนะก็ตอเมื่อรัฐภาคีมีจํานวนมาก เพราะเมื่อเขาเปนรัฐภาคีแลวยอมมี
ขอผูกพันใหปฏิบัติตาม และอาจถูกวิพากษวิจารณและบังคับใชกฎระหวางประเทศเมื่อไมปฏิบัติตามได
2) การใหสัตยาบันตออนุสัญ ญาวาดวยการคุม ครองสิท ธิแรงงานโยกยายถิ่นฐานและ
สมาชิกครอบครัว (ICRMW)
ประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรศึกษาพิจารณาความ
เปนไปไดและเตรียมความพรอมสําหรับการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว เนื่องจากโดยหลักการของอนุสัญญาฯ เปนที่ยอมรับได แรงงาน
ถูกกฎหมายที่อยูในระบบควรไดรับความยุติธรรมในการเขาถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และแรงงาน
ตางดาวมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หากประเทศ
ไทยสามารถคุมครองสิทธิบุคคลแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัวได จะเปนภาพพจนที่ดี
ตอประเทศไทย สะทอนใหเห็นความเปนนิติรัฐเชิงสากลในมิติของความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยอยางแทจริง
อยางไรก็ดี หากประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ สิ่งที่ตองคํานึงถึง
อยางยิ่ง คือ ขอผูกพัน ภาระ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะรัฐภาคีตองคุมครองสิทธิของ
แรงงานโยกยายถิ่นและสมาชิกครอบครัว ตลอดชวงระยะกระบวนการของการอพยพเคลื่อนยาย
รวมถึงการเดินทางกลับสูรัฐตนทางหรือรัฐที่เปนแหลงพํานักอาศัยดวย ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางเปนไปได
ยากยิ่ง
3) การใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 169 ชนพื้นเมือง
และชนกลุมนอย
ประเทศไทยอาจไมพิจ ารณาการใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ILO 169 เนื่องจากในบริบทของไทยไมมีนิยามของชนพื้นเมือง แตอยางไรก็ดี สําหรับการ
คุมครองสิทธิของชนกลุมนอยมีความจําเปนตองดําเนินการใหเห็นชัดเจนอยางเปนรูปธรรม เนื่องจาก
ในปจจุบันยังมีชนกลุมนอยจํานวนมากที่ยังเขาไมถึงสิทธิ ยกเวนชนกลุมนอยบนพื้นที่สูง ที่คอนขาง
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เขาถึง สิท ธิและหลัก ประกันตางๆ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําทางสัง คมและเศรษฐกิจ ในวิถีท างที่
สอดคลองกับความตองการและชีวิตตอไป
4) การใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 188 การทํางานใน
ภาคประมง
สําหรับ อนุสัญ ญา ILO 188 การทํางานในภาคประมง ประเทศไทย โดยกระทรวง
แรงงาน ควรจะพิจ ารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะจากสหประชาชาติและเตรียมความพรอม
ภายในประเทศใหเร็วที่สุด เนื่องจากไดรับแรงกดดันจาก IUU หากไมดําเนินการจะมีผลกระทบตอ
การคาและการสงออกของภาคอุตสาหกรรมการประมงของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมการมี
สวนรวมและความรวมมือจากผูประกอบการ เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนผูมี
สวนไดสวนเสียโดยตรง และมีความสําคัญ ในการปฏิบัติและบังคับใชใหบังเกิดผลและเปนไปตาม
ขอกําหนดของอนุสัญญา
5) การใหสัตยาบันตออนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ILO 189
สวน อนุสัญญา ILO 189 งานที่มีคุณคาสําหรับคนงานทํางานบาน ประเทศไทยควร
ศึกษาความเปนไปไดและเตรียมความพรอม เนื่องจากการดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
สอดคลองกับ แผนสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557–2561) ของประเทศไทย
ในประเด็นการคุมครองแรงงานไมใหถูกเลือกปฏิบัติ คุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานทีแ่ รงงาน
พึงจะไดรับ และตรงตามภารกิจของกระทรวงแรงงานในการบริหารแรงงานเพื่อสงเสริมและพัฒนา
แรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพเพียงพอตอการแขงขันในเวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ฝมือ และทักษะในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการคุมครองแรงงานให
ไดรับสิทธิประโยชนที่เปนธรรม การมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคง และการมีคุณภาพที่ชีวติ ทีด่ ี
ขึ้น โดยอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
6) การออกกฎหมายต อ ตา นการเลื อ กปฏิ บัติ ซึ่ง ครอบคลุ ม ทุก ฐานการเลือ กปฏิ บั ติ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติแหงสหประชาชาติ
ประเทศไทยยัง ไมมีความจําเปนตองออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติเ ปนกรณี
เฉพาะ ซึ่งครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ ในขณะนี้ เนื่องจากหากมีการกระทําที่เขาขายการเลือก
ปฏิบัติ มีการกําหนดไวเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา แตควรมุงใหความสําคัญ
กับการปรับเปลี่ยนคานิยม มุมมอง ทัศนคติ และฐานความคิดในการยอมรับความแตกตางของมนุษย
และการปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยตอมนุษยโดยไมเลือกปฏิบัติมากกวา ซึ่งเปนขอทาทายมากกวา
การออกกฎหมายใหครอบคลุมทุกฐานการเลือกปฏิบัติ โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมคํานึงถึง
ความแตกตางของมนุษยในเชิงบวก เพื่อสรางความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ ในสังคมไทยที่
มีความเหลื่อมล้ํา ระหวางชนชั้นที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน
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