CRC/C/THA/CO/3-4

สหประชาชาติ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

3 กุมภาพันธ์ 2555

คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
การประชุมสมัยที่ 59
16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
การพิจารณารายงานที่เสนอโดยรัฐภาคีภายใต้ข้อ 44 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
สรุปข้อสังเกต : ประเทศไทย
1. คณะกรรมการพิ จารณารายงานของประเทศไทย ฉบับที่ 3 - 4 (CRC/C/THA/3-4) ในการประชุมครั้งที่
1682 และครั้งที่ 1683 (CRC/C/SR. 1682 and 1683) วันที่ 24 และ 25 มกราคม 2555 และมีสรุปข้อสังเกตซึ่ง
รับรองในการประชุมครั้งที่ 1697 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 (ดู CRC/C/SR.1697)
ความนา
2. คณะกรรมการต้อนรับรายงานฉบับที่ 3 - 4 ของรัฐภาคี พร้อมรายงานคาตอบตามประเด็นข้อ คาถามของ
คณะกรรมการ และขอชมเชยที่คาตอบมีลักษณะตรงไปตรงมาทาให้เข้าใจสถานการณ์ เกี่ยวกับเด็กของ รัฐภาคี
ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการชื่นชมการเจรจาที่มีลักษณะเปิดเผย ตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์กับ
คณะผู้แทน
ระดับสูงที่มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการขอให้รัฐภาคีคานึงว่า สรุปข้อสังเกตนี้จะต้องอ่านพิจารณาพร้อมกับสรุปข้อสังเกตที่ ได้รับ
สรุปข้อสังเกตที่ได้รับรองต่อรายงานฉบับแรกภายใต้พิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 2012) และพิธีสารเลือกรับ เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 2012)
I. มาตรการติดตามและความก้าวหน้าของรัฐภาคี
4.

คณะกรรมการยินดีต่อ การพั ฒ นาในทางบวกหลาย ๆ ด้า นในช่ วงเวลาการรายงาน รวมทั้ งการรับรอง

มาตรการทางกฎหมายซึ่งได้มีการดาเนินไปด้วยเจตนารมณ์ที่ดาเนินการตามอนุสัญญา อาทิ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551
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(จ) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
(ฉ) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550
(ช) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5. คณะกรรมการรับทราบด้วยความขอบคุณสาหรับการให้สัตยาบันและการภาคยานุวัตต่อตราสารเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้
(ก) พิ ธีสารเลื อ กรั บ ของอนุ สัญ ญา เรื่ อ ง ความเกี่ ยวพั น ของเด็ ก ในความขั ดแย้ง กั น ด้ วยอาวุธ วัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
(ข) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก วันที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
(ค) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
(ง) อนุ สั ญ ญ าต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติ ห รื อ ลงโทษ อื่ น ที่ โหดร้ า ยไร้ ม นุ ษ ยธรรม
หรือย่ายีศักดิ์ศรี วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
6. คณะกรรมการต้อนรับและชื่นชมต่อนโยบายและแผนงานเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยูท่ ี่ดขี องเด็ก รวมถึง
ก) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ เรื่ อ งการป้ อ งกั น ปราบปรามและแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า เด็ ก และหญิ ง
ภายในประเทศและข้ามชาติ พ.ศ. 2555-2559
(ข) วาระแห่งชาติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551
(ค) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติสาหรับ พ.ศ. 2550-2559 (ค.ศ. 2007-2016)
II ประเด็นข้อกังวลหลักและข้อเสนอแนะ
ก. มาตรการทั่วไปสาหรับดาเนินการปฏิบัติ
(ข้อ 4 42 และ 44 วรรค 6 ของอนุสัญญา)
ข้อเสนอแนะฉบับก่อนหน้านี้ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการต้อนรับความพยายามของรัฐภาคีในการดาเนินการตามการข้อสังเกตสรุปเกี่ยวกับรายงาน
ตามวาระฉบับที่ 2 ของรัฐภาคี (CRC/C/THA/CO/2, 2006) อย่างไรก็ดี คณะกรรมเสียใจที่ข้อเสนอแนะในเอกสาร
สรุปข้อสังเกตอีกจานวนหนึ่งยังไม่ได้มีการติดตามผลเท่าที่ควร
8. คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อที่ จะนาข้อเสนอแนะจากรายงาน
สรุป ข้ อ สั งเกตต่อ รายงานฉบั บ ที่ 2 ของรั ฐ ภาคี ซึ่ ง ยั ง ไม่ ได้มี การน าไปดาเนิ น การ หรื อ ยั งไม่ ได้ ดาเนิ น การ
เท่าที่ควร รวมทั้ง ในประเด็น เช่น การเก็บรวบรวมข้อ มูล การไม่เ ลือ กปฏิบัติ สัญ ชาติ การคุ้มครองความ
เป็น ส่ว นตัว การลงโทษต่อร่างกายในบ้าน การดูแลแบบทางเลือก เด็กที่อยู่ในเรือนจากับมารดา สุขภาพวัยรุ่น
เด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาแหล่งพักพิง เด็กที่บุตรแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐาน แรงงานเด็ก และกระบวนการ
ยุติธรรม คณะกรรมการขอให้รัฐภาคีดาเนินการติดตามข้อเสนอแนะในสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการฉบับนี้ด้วย
ข้อสงวน (Reservations)
9. คณะกรรมการยินดีที่ รัฐภาคีได้ถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ข้อ 7 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการเสียใจที่รัฐภาคียังไม่ได้ดาเนินการถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ข้อ 22
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10. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีถอนข้อสงวนของอนุสัญญา ข้อ 22 และดาเนินมาตราการที่จาเป็น
ทั้งปวงเพื่อคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาแหล่งพักพิงในประเทศ
กฎหมาย
11. คณะกรรมการยินดี ที่มีการตรากฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับ สิทธิเด็กดังที่ได้กล่าวถึงไว้ในย่อหน้า 4 ของ
เอกสารฉบับนี้ ทาให้กฎหมายภายในของประเทศมีความสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาคณะ
กรรมยินดีต่อการจัดตั้งอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ
ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลต่อ
การบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินการปฏิบัติที่ยังไม่แข็งขันและไม่เพียงพอ คณะกรรมการกังวลเป็นพิเศษกรณี
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังไม่ได้มีการทบทวนและขาดการนาไปปฏิบัติ และขาดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลางไปจนถึงส่วนท้องถิ่น
12. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการและบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมยังขอกระตุ้นให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อประกันว่าจะมีการนากฎหมายของชาติไปดาเนินการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ทุกระดับ และ
ขอให้ทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้นาเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับการ
ดาเนินการปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มครองสิทธิเด็กได้ดียิ่งขึ้น
การประสานงาน (Coordination)
13. คณะกรรมการรับทราบว่า กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานตามอนุสั ญญา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเสียใจว่า นโยบาย
เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการดาเนินงานปฏิบัติ ได้มอบหมายหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หลายหน่วยงาน และมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะภายใต้กฎหมายต่าง ๆ
ทาให้นโยบายกระจัดกระจาย และปัญหาถ่ายทอดงานจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ดังนั้นคณะกรรมการกังวลยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการขาดนโยบายที่มีการบูรณาการครอบคลุมเรื่องสิทธิเด็กสาหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแผนงานและ
โครงการ และระบบการตรวจสอบติดตามและการประเมินผล
14. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าจะมีการประสานงานดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆและ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ มี ห น้ าที่ พัฒ นานโยบายสิท ธิเด็ ก และการน านโยบายสิท ธิเด็กไปปฏิ บัติ ซึ่ งรวมถึง
หน่ วยงานและคณะกรรมการภายใต้กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ คณะกรรมการ
เสนอแนะให้รัฐภาคีกาหนดหน่วยที่สามารถเป็นแกนนาและดูแลงานโดยรวมให้เกิ ดผล เพื่อตรวจสอบติดตาม
การดาเนินงานและการประเมินผลกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเด็กครอบคลุมกระทรวงต่าง ๆ และครอบคลุมจากระดับ
ส่วนกลางไปถึงท้องถิ่น คณะกรรมการเสนอแนะให้จัดทานโยบายเกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการ และจัดตั้งระบบตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
แผนปฏิบัตกิ ารระดับชาติ
15. คณะกรรมการรับทราบการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติสาหรับปี พ.ศ. 2555 – 2559 และ
การกาหนดวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเสียใจต่อ การขาด
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายแห่งชาติฉบับก่อนและขาดการประเมินผลในช่วงกลางของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดั บชาติ ด้ านการพั ฒนาเด็ ก พ.ศ. 2550 – 2559 นอกจากนี้ คณะกรรมการกั งวลว่า แผนฉบั บใหม่
ครอบคลุมทั้งเด็กและเยาวชนจนถึงอายุ 25 ปี และไม่เป็นกรอบงานที่มีจุดเน้นเรื่องสิทธิเด็กที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญา
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16. คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี นาเสนอผลการทบทวนและการประเมิ น นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก พ.ศ. 2550 – 2559 และประกันว่าแผนฉบับใหม่มีความพร้อมใน
การดาเนินการที่ทาให้สิทธิเด็กเกิดผลในทางปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา คณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่า แผนปฏิบัติการควรให้ความสาคัญ พิเศษต่อเด็กที่ มีอายุต่ากว่า 18 ปี และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ระดับภาคส่วน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
การตรวจสอบที่เป็นอิสระ
17. คณะกรรมการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเด็กและประชาชน
สามารถติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลต่อข้อจากัดการเข้าถึง
และโอกาสร้อ งเรี ยนของเด็ ก ตลอดจนการขาดแคลนหน่ วยปฏิ บัติ งานเฉพาะสาหรั บ เด็ ก ที่ มี ผู้เชี่ ย วชาญและ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้ รับการฝึก อบรมด้ านนี้ และการไม่ มี สานัก งานประจาภู มิภ าคของคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แห่งชาติ
18. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงความตระหนักเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
สิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐ ภาคีจัด ตั้ง หน่ว ยงานพิเ ศษเพื่อ ให้เ ด็ก
เข้าถึง ได้ง่า ย และจัดสรรทรัพยากรบุคคล วิชาการ และการเงินเพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถรับ ข้อร้องเรียน
และรับมือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กโดยที่รักษาความลับได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
จัดตั้งสานักงานในภูมิภาคเพื่อที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ทั่วถึงทั้งประเทศ
การจัดสรรทรัพยากร
19. คณะกรรมการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2553 - 2554 ที่จัดสรรให้แก่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จาแนกตามประเภทต่าง ๆ และงบประมาณที่จัดสรรด้านการศึกษา
พื้นฐาน แต่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ และงานด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
ด้านสิทธิเด็กเต็มรูปแบบ คณะกรรมการกังวลว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์คิดเป็นอัตราส่วนที่น้อยเพียงร้อยละ 0.5 ของงบประมาณแผ่นดินโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
จะทาให้หน่วยงานประสานด้านสิทธิเด็กปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
20. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีจัดทางบประมาณประจาปี โดยนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ที่แจ้งต่อที่ประชุมในวันที่จัดอภิปรายทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับ “ทรัพยากรเพื่อสิทธิเด็ก - ความรับผิดชอบของ
รั ฐ ” (the Day of General Discussion in 2007 on Resources for the Rights of the Child –
Responsibility of States) มาพิจารณาและที่พึงกระทาเป็นการเฉพาะคือ
(ก) จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอเท่าที่ เป็น ไปได้มากที่ สุดให้สอดคล้อ งกับ บทบั ญ ญั ติข้ อ 4 ของ
อนุสัญญา เพื่อดาเนินงานสิทธิเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มงบประมาณให้แก่ภาคสังคม
(ข) สร้างขีดความสามารถต่อการใช้แนววิธีการที่เน้นประเด็นสิทธิเด็ก (a child rights approach)
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี และดาเนินการให้มีระบบสืบค้น ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล
การจัด สรรและการใช้ จ่ ายงบประมาณสาหรั บ เด็ก โดยทุ กภาคส่ ว นและหน่ ว ยงานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอด
กระบวนการงบประมาณ ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมการลงทุนสาหรับเด็ก คณะกรรมการกระตุ้นให้ใช้ระบบการ
ติดตามนี้ สาหรับการประเมิน ผลกระทบต่าง ๆ (Impact assessments) ต่อ ประเด็น ที่ ว่าท าอย่างไรให้ การ
ลงทุนจากทุกภาคหรือในระดับส่วนท้องถิ่น เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ทั้งนี้กาหนดให้มีการวัดผลกระทบของ
การลงทุนดังกล่าวในมิติเด็กชายและเด็กหญิงด้วย
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(ค) ประเมินความต้องการงบประมาณอย่างครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนสาหรับงานที่
ช่วยแก้ไขความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้าในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามลาดับ อาทิ เพศ ภาวะทุพลภาพ สุขภาพ
การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
(ง) นิยามแนวงบประมาณเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณให้ แก่เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กใน
สถานการณ์เปราะบางของภาคส่วนและท้องถิ่น ซึ่งอาจต้องกาหนดมาตรการทางสังคมชั่วคราว รวมทั้งการ
ปฏิบัตใิ นเชิงเน้นย้า และประกันว่า แนวงบประมาณเชิงกลยุทธ์และการจัดสรรงบประมาณจะมีการดาเนินการ
แม้ในสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
การทุจริต
21. คณะกรรมการรั บทราบความพยายามรั ฐภาคี ในการต่ อสู้กั บปั ญหาการทุ จริตซึ่ งเป็ นพั ฒนาการในเชิ งบวก
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานที่บ่งชี้ว่าการทุจริตยังคงแพร่หลาย อาทิ เทศบาลและเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีการยักยอกทรัพยากรโดยมิชอบซึ่งทรัพยากรเหล่านี้อาจใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพของนโยบายรัฐบาลและแผนงานที่คุ้มครองสิทธิของเด็ก
22. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตในทุกระดับและทุก
ภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาและดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จริงจัง จัดให้มีการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตและการเพิ่มความสามารถเชิงสถาบันในการตรวจหา สืบสวน และการดาเนินคดีกรณีทุจริต
การรวบรวมข้อมูล
23. คณะกรรมการรับทราบถึงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศแห่งชาติและสานักงานสถิติแห่งชาติที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับสิทธิเด็กและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ อย่างไรก็ ดี คณะกรรมการกังวลต่อการ
ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านตามอนุสัญญาที่ช่วยในการประเมิน การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
การประเมินข้อมูลและสารสนเทศด้านกฎหมาย นโยบาย แผน และแผนงานสาหรับเด็กบนพื้นฐานของอนุสัญญา
24. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีสร้างขีดความสามารถ และจัดทาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่
ครอบคลุมซึ่งใช้วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินการด้านสิทธิเด็ก และข้อมูล
พื้น ฐานสาหรับ กาหนดแนวนโยบายและแผนงานเพื่อดาเนิ นการตามบทบั ญ ญั ติ ของอนุสัญ ญา ข้อมูลควร
จาแนกตามอายุ เพศ ตาแหน่งภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเด็กทุกคน
การเผยแพร่และการสร้างความตระหนัก
25. คณะกรรมการกังวลว่ายังไม่มีโครงการศึกษาแก่สาธารณชนที่เป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้งการรณรงค์ให้ได้
ทราบเกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อยกระดับความตระหนักของสาธารณชนในวงกว้างรวมทั้งเด็กและครอบครัว
26. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนิ น มาตรการที่ จาเป็ นเพื่อ ดาเนิน แผนงานด้านข้อ มูลและการ
สื่อ สารที่ เหมาะสม รวมทั้ งการรณรงค์ เพื่ อ สร้างเสริม ความตระหนั ก ของสาธารณชนรวมถึ ง เด็ กเกี่ ย วกั บ
หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ คณะกรรมการสนับสนุนให้ รัฐภาคีเร่งรัดความพยายามในการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ปกครอง สาธารณชนในวงกว้างกว่าเดิม และเด็ก รวมทั้งการใช้
สื่อที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชนที่มีสถานะทางสังคม-เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนผู้
ออกกฎหมาย และผู้ พิ พ ากษาโดยประกั น ว่ าหลั ก การและบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สัญ ญาฉบั บ นี้ ได้มี ก ารน าไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายและนิติบัญญั ติ คณะกรรมการสนับสนุนเพิ่มเติมให้ รัฐภาคีแสวงหา
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติ (ยูนิเซฟ) สานักงานข้าหลวง
ใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (โอเอ็ชซีเอ็ชอาร์) และสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (ไอพียู) และ
หน่วยงานต่าง ๆ
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การฝึกอบรม
27. คณะกรรมการรับทราบว่ารัฐภาคีได้จัดให้มีการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าหน่วยงานการบังคับใช้ กฎหมาย เจ้า
หน้ารัฐบาลส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตุลาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเด็ก แต่ยังกังวลว่า การ
ฝึกอบรมยังไม่เป็นระบบและไม่ได้รวมอยู่ในหลักสูตรแกนของโครงการพัฒนาวิชาชีพภาคปกติ
28. คณะกรรมการเสนอแนะให้กลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่มที่ทางานกับเด็กหรือเพื่อเด็ก ควรได้รับการฝึกอบรมอย่าง
เพี ยงพอและเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิ พ ากษา นักกฎหมาย ตารวจ กองทั พ บุค ลากรด้านสาธารณสุข
การศึกษา และสวัสดิการสังคม และบุคลากรที่ทางานด้านการดูแลทางเลือกในทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติ จังหวัด
และท้องถิ่น
สิทธิเด็กและภาคธุรกิจ
29. คณะกรรมการต้อนรับรัฐภาคีที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อ
การให้ ค วามช่ วยเหลือ แก่ ภ าคสั งคมในด้ า นทรั พ ยากรและสิ่ งอ านวยความสะดวก รวมทั้ ง การให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์และการศึกษาแก่เด็ก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลว่า ยังไม่มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่าง
เต็มรูปแบบจากการดาเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมหนัก หัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สิ่งทอ
ภาคเกษตรกรรมเพื่ อ การส่งออกที่ ข ยายตั วอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการกังวลเป็นพิ เศษว่า ในขณะที่ ภ าคการ
ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของเศรษฐกิจของประเทศ รัฐภาคียังไม่มีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันเด็ก
จากการถูกละเมิดสิทธิ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเพศพาณิชย์เด็ก การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการ
ใช้แ รงงานเด็ก อัน เกิ ดมาแต่ กิจกรรมของนัก ท่ อ งเที่ ยวและสถานที่ /สิ่งอานวยความสะดวกด้ านการท่ องเที่ยว
คณะกรรมการเสียใจที่รัฐภาคีขาดกรอบเชิงสถาบันด้านกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยและบริษัทของคนไทยที่ดาเนินกิจการในต่างประเทศเพื่อประกัน การมีมาตรการที่มีประสิทธิผลต่อ
ประเด็นสุขภาพและโภชนาการ เศรษฐกิจ และการแสวงประโยชน์ทางเพศ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมซึ่งสามารถทาลายสุขภาวะของเด็ก
30. ตามข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 8/7 ปี 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งรับรอง
รายงานตามกรอบ “คุ้ ม ครอง เคารพ และเยี ย วยา” (“Protect, Respect and Remedy” Framework)
และตามข้อ มติของคณะมนตรีสิท ธิม นุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ ที่ 17/4 วั นที่ 16 มิถุน ายน 2554 (ค.ศ.
2011) โดยขอให้คณะทางานที่แต่งตั้งใหม่ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานในประเด็นนี้ ข้อมติทั้งสองระบุ
ให้ น าสิท ธิข องเด็ก มารวมพิ จารณาในกรณี ที่ สารวจความสั ม พั น ธ์ระหว่ างธุรกิ จและสิ ท ธิม นุ ษยชน ดังนั้ น
คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) จัดท ากรอบงานนิ ติบัญ ญั ติ รวมถึง ประมวลจริยธรรมที่ กาหนดให้บริษัท ที่ มี ถิ่น ฐาน/จดหนังสือ
บริคณห์สนธิในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมาตรการป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนในการดาเนินกิจการในประเทศและต่างประเทศ
(ข) ส่งเสริมให้รวมตัวชี้วัดและตัวแปรในการรายงาน และจัดทาการประเมินเป็นการเฉพาะเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อสิทธิเด็ก
(ค) ดาเนิ น มาตรการเพื่ อสร้างหลั กประกั น ว่าบริษัท ของรัฐ ภาคี จะเคารพสิ ท ธิเด็กทั้ งการดาเนิ น งาน
โครงการทั้งในรัฐภาคีและต่างประเทศ และมีการปฏิบัติมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขความ
เสียหายในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และ
(ง) สร้างหลักประกันว่าก่อนการเจรจาและลงนาม/สรุป ข้อตกลงการค้าเสรี จะมีการดาเนินการประเมิน
สิทธิมนุษยชนรวมทั้งการประเมินสิทธิเด็ก และมีการกาหนดรับมาตรการเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
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ข.นิยามของคาว่าเด็ก (ข้อ 1 ของอนุสัญญา)
31. คณะกรรมการต้อนรับการกาหนดอายุขั้นต่าของเด็กหญิงและเด็กชายที่ 17 ปี จึงจะสามารถแต่งงานได้ อย่างไร
ก็ดี คณะกรรมการกังวลว่า อายุขั้นต่าของเด็กอาจลดลงเป็น 13 ปี ในกรณีที่เด็กถูกละเมิดทางเพศ ผู้กระทาความผิด
อาจแต่งงานกับเด็กแทนการรับโทษทางอาญาได้
32. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีพิจารณาเพิ่มอายุขั้นต่าในการแต่งงานเป็น 18 ปี และคงอายุนี้ไว้ในทุก
สภาพกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ที่ เด็ก ถูกละเมิดทางเพศ คณะกรรมการเสนอแนะให้ รัฐภาคีดาเนิน คดี และ
ลงโทษผู้กระทาผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
ค. หลักการทั่วไป
(ข้อ 2 3 6 และ 12 ของอนุสัญญา)

การไม่เลือกปฏิบัติ
33. คณะกรรมการรับทราบมาตรการการเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาและสุขภาพ ตลอดจน
มาตรการพิเศษที่ดาเนินการเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศที่เป็นพื้นที่ด้อยโอกาส
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่าความพยายามดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อเด็ก โดยเฉพาะเด็กหญิง เด็กพิการ เด็กในชุมชนชนกลุ่มน้อยพื้นเมือง ชุมชุมชน กลุ่มน้อยทางศาสนา หรือชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย บุตรผู้อพยพและผู้แสวงหาแหล่งพักพิง บุตรแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กเร่ร่อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เด็กในเขตชนบท เด็กยากจน คณะกรรมการกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าระหว่างภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในการเข้าถึงบริการด้านสังคม สุขภาพ และการศึกษาสาหรับเด็ก
34. คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อน (CRC/C/THA/CO/2 ย่อหน้าที่ 25-26) และกระตุ้นให้รัฐภาคี
ดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อ
(ก) สร้า งหลั ก ประกั น ว่ า เด็ ก ทุ ก คนภายในเขตอานาจรัฐ ภาคี จ ะได้ รับ ประโยชน์ จ ากสิ ท ธิ ที่ ป ระกาศใน
อนุสัญญาบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการดาเนิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ตามหลักการของ
อนุสัญญา
(ข) จัดลาดับความสาคัญและจัดสรรทรัพยากรการบริการทางสังคม และเร่งรัดการดาเนินการให้มีโอกาส
ได้รับบริการสุขภาพ บริการการศึกษา และบริการอื่น ๆ เท่าเทียมกันสาหรับกลุ่มเด็กเปราะบางดังที่ระบุไว้ในย่อ
หน้าที่ 33
(ค) ดาเนินการรณรงค์การศึกษาสาหรับสาธารณชนเพื่อป้องกันและต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
(ง) รวบรวมข้อมูลซึ่งมีการจาแนกหมวดหมู่อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามการเลือกปฏิบัติ
ทางพฤตินัยที่มีประสิทธิผล และจัดเตรียมการดาเนินงานเพื่อการแก้ไขขั้นพื้นฐาน
ประโยชน์สงู สุดของเด็ก
35. คณะกรรมการรับ ทราบข้อมู ลของรัฐภาคี ว่า กฎหมายหลายฉบั บที่ มี ผลกระทบว่าสิท ธิเด็กได้ รวมหลักการ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กไว้แล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่ายังไม่ได้นาหลักการนี้ไปใช้โดยสมบูรณ์ในการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรม การดาเนินการทางการบริหาร คาพิพากษาและคาวินจิ ฉัยฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการจัดให้เด็กไปอยู่
ในสถานดูแลทางเลือก และการบริหารจัดการสถานดูแลทางเลือก
36. คณะกรรมการเสนอแนะให้ รัฐ ภาคี ด าเนิ น มาตรการที่ เหมาะสมทั้ ง ปวงเพื่ อสร้า งหลั ก ประกั น ว่ า มีก าร
ประยุกต์ ใช้ หลั กการการประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามข้ อ 3 วรรค 1 ของอนุสัญ ญาโดยสมบู รณ์ ในบทบั ญ ญั ติ
กฎหมายทั้งปวง ตลอดจนในคาพิพากษาและคาวินิจฉัยฝ่ายบริหาร นโยบาย โครงการ โครงงาน บริการ รวมถึง
การดูแลทางเลือกที่มีผลกระทบต่อเล็ก เหตุผลเชิงกฎหมายของคาพิพากษาและคาวินิจฉัยฝ่ายปกครองควรจะอิง
กับหลักการนี้เช่นกัน
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สิทธิที่จะมีชีวิต อยู่รอด และได้รับการพัฒนา
37. คณะกรรมการต้อนรับความสาเร็จประการสาคัญของรัฐภาคีในการลดอัตราการตายของเด็กและทารกจาก
34 คนต่ อ ทารกที่ ค ลอดและรอดชี วิต 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2533 เป็ น 14 คน ในปี พ.ศ.2553 อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติ เหตุ รวมถึงการจมน้า และอุบัติเหตุในทางถนน ซึ่งมีรายงานว่า
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการตายของเด็ก
38. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
รัฐภาคีอาจเสริมสร้างนโยบายด้านการดูแลเด็กและการยกระดับความตระหนักในครอบครัว กลุ่มผู้ดูแลเด็ก
ในโรงเรียน และกลุ่มสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย
การเคารพความคิดเห็นของเด็ก
39. คณะกรรมการรับทราบข้อมูลการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ระดับภาค และระดับอาเภอ อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการกังวลว่ามิใช่เด็กทุกคนที่มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในการตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อเด็ก
ในบ้ าน ชุม ชน และกระบวนการบริหารและตุ ลาการ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะประเพณี ในการแสดงความคิ ดเห็ น
คณะกรรมการกังวลด้วยว่าสภาเด็กและเยาวชนขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรและบุคลากรในการจัดกิจกรรรม
40. ตามข้อ 12 ของอนุสัญญา และคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2552) เกี่ยวกับ
สิทธิข องเด็กที่ จะได้แ สดงความคิดเห็ น (General comment No. 12 (2009) on the right of the child
to be heard) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามให้เด็กทุกคนนับถึงอายุ 18 ปี มีส่วนร่วมและ
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตนเองในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน รวมทั้ง
ทบทวนว่ ามีการนาทัศ นะของเด็กไปพิจารณาเพียงใด และมีผลต่อการกาหนดนโยบายเพียงใด นอกจากนี้
คณะกรรมการเสนอแนะให้กาหนดรับมาตรการเพื่อเพิ่มความสนับสนุนแก่สภาเด็กและเยาวชน
ง. สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
(ข้อ 7 8 13-17 19 และ 37 (ก) ของอนุสัญญา)
ชื่อ สัญชาติ การมีตัวตน
41. คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขสาหรับ
บุคคลที่ถูกเพิกถอนสัญชาติในปี 2515 และบุตร และบทบัญญัติแนวทางแก้ไขการเปลี่ยนสัญชาติสาหรับบุคคลบาง
ประเภทรวมถึ งเด็ กที่ อยู่ ในอุ ปการะ (Children in foster care) และบุ ตรบุ ญธรรม ตลอดจนบุ ตรของผู้ เข้ าเมื องผิ ด
กฎหมายที่เกิดในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการรับทราบการที่รัฐภาคีพยายามบรรลุความ ตกลงทวิ
ภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่ายังมีคนจานวนไม่น้อย รวมถึงเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย และบุตรแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิงยังคงไร้รัฐหรือ
อาจไร้รัฐ
42. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี ทบทวนกฎหมายและตรากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กที่เสี่ยงต่อการเป็น
เด็กไร้รัฐ รวมถึงเด็กกลุ่มด้อยโอกาสที่ระบุในย่อหน้าที่ 41 มีโอกาสได้สัญชาติไทย คณะกรรมการเสนอแนะให้
รัฐภาคีพิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้รัฐ พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1854) และพิธีสาร
เลือกรับ ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และอนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะการไร้รัฐ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
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การจดทะเบียนเกิด
43. คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งเกิด
ล่าช้า ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการเกิดสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา และเด็กที่ ถูก
ทอดทิ้ง อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่าเด็กจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กที่มีฐานะยากจน
บุตรชน
พื้นเมืองและบุตรผู้โยกย้ายถิ่นฐานยังไม่ไดจดทะเบียนการเกิด และคณะกรรมการกังวลต่อประเด็นที่ รัฐภาคียังคง
ระวางโทษไว้สาหรับการจดทะเบียนเด็กล่าช้าไว้ มิว่าระวางโทษจะต่าเพียงใดก็ตาม
44. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อ ให้เด็กทุกคนที่เกิดในดินแดนของรัฐภาคีได้รับ
การจดทะเบียนการเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดอันเนื่องมาจากสถานะเศรษฐกิจ ชาติ
พันธ์ และสถานการณ์เข้าเมืองของบิดามารดา คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินโครงการให้การศึกษา
แก่สาธารชน รวมถึงการรณรงค์ให้จดทะเบียนการเกิดแก่เด็กที่เกิดในดินแดนของรัฐภาคีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ตลอดจนยกเลิ กโทษปรั บ เงิน ในการแจ้ งจดทะเบี ย นล่ าช้ า และดาเนิ น มาตรการทางเลื อ กเพื่ อ ให้ มี การจด
ทะเบียนสาหรับเด็กเกิดใหม่ทันเวลา
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
45. คณะกรรมการรั บ ทราบการที่ รั ฐ ภาคี พ ยายามเพิ่ ม ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เด็ ก ในสื่ อ อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการกังวลต่อประเด็นที่ สื่อมิได้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยสมบูรณ์ ในการรายงานของสื่อ
และมีการนาเสนอข้อมูลระบุเอกลักษณ์ของเด็กโดยสื่อ อาทิ นามสกุล ที่อยู่ และรูปภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่
ละเอียดอ่อน อาทิ การละเมิดและการแสวงประโยชน์จากเด็ก และภายใต้ระบบกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็ก
46. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อสร้างหลักประกันว่ามีการเคารพสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของเด็กทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อมวลชน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีตรากฎหมายเพื่อ
คุ้มครองมิให้สื่อรายงานอัตลักษณ์ของเด็กทุกรูปแบบ และกาหนดให้มีกลไกตรวจสอบติดตามที่มีประสิทธิผล
เพื่อสร้างหลักประกันว่าสื่อจะปฏิบัติตาม รวมทั้งการดาเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้ตระหนักถึงสิทธิ เด็ก
และส่งเสริมให้เด็กมีส่วนในการตัดสินใจและการผลิตรายการเด็ก
ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการลงโทษเฆี่ยนตี
47. คณะกรรมการกังวลต่อการลงโทษทางร่างกายยังคงถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1567 บัญญัติว่า บุคคลที่มีอานาจปกครองเด็กมีสิทธิที่จะลงโทษเด็กตามสมควรเพื่อให้เด็กมีวินัย
48. คณะกรรมการเน้นย้าสรุปข้อสังเกต (CRC/C/THA/CO/2 วรรค 40 40 และ 41) และกระตุ้นให้รัฐภาคี
นาคาแนะนาทั่วไป ฉบับที่ 13 (2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงใน
รูปแบบทั้งปวง (General Comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all
forms of violence) และคาแนะนาทั่วไป ฉบับที่ 8 (2549) เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่จะได้รับความคุ้มครองจากการ
ลงโทษต่อร่างกายและรูปแบบการลงโทษที่โหดร้ายหรือย่ายีศักดิ์ศรีอื่นๆ (General Comment No. 8 (2006)
on the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or
degrading forms of punishment) มาพิจารณาในการกาหนดรับนโยบายเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงต่อเด็ก
ทุกรูปแบบคณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) กาหนดเป็นกฎหมายห้ามการลงโทษต่อร่างกายเด็กในบ้านและสถานดูแลเด็กทางเลือกโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
รวมถึงการลงโทษเพื่อการสร้างวินัย
(ข) จัดให้มีโครงการศึกษาสาหรับสาธารณชน และส่งเสริมความตระหนักและการระดมสรรพกาลังทาง
สังคมอย่างต่อ เนื่องเกี่ยวกับผลเสีย ของการลงโทษทางร่างกายเพื่อ เปลี่ย นทัศ นคติ แ ละส่งเสริม การเลี้ย งดู
โดยไม่ใช้ความรุนแรงและการสร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
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(ค) จัดให้การป้องกัน และแก้ไขปั ญ หาความรุน แรงต่อเด็กทุ กรูปแบบเป็น เรื่องเร่งด่วน และให้มี การ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการศึกษาของสหประชาชาติ (A/61/299)
(ง) ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การโดยรั ฐ ภาคี ต ามข้ อ เสนอแนะข้ า งต้ น ในรายงานฉบั บ ต่ อ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติที่เน้นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กเป็น
การเฉพาะคือ
(1) พัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและการปฏิบัติโดย
มิชอบ (ill - treatment) ต่อเด็กทุกรูปแบบโดยคานึงถึงมิติหญิงชายด้วย
(2) ริเริ่มให้มีกฎหมายห้ามการกระทาความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบในทุกสภาพบริบทอย่างแจ้งชัด และ
(3) การเสริม สร้างระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูล และวาระการวิจัย
เกี่ยวกับความรุนแรงและการปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็ก
จ. สภาพแวดล้อมครอบครัวและการดูแลรูปแบบอื่น
(ข้อ 5 18 (วรรค 1-2) 9-11 19-21 25 27 (วรรค 4) และ 39 ของอนุสัญญา)
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
49. คณะกรรมการรับทราบด้วยความกังวลว่าการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศทาให้ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวลดน้อยลง และทาให้เด็กถูกทอดทิ้งเด็กไว้ในชนบทกับปู่ย่าตายายซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กเป็นหลักโดยไม่มีการ
สนับสนุนหรือบริการเพียงพอ
50. คณะกรรมการกระตุ้น ให้รัฐภาคีค งความพยายามปฏิ รูปกฎหมายเกี่ ยวกั บความรับผิ ดชอบของบิ ดา
มารดา และพั ฒ นามาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ค รอบครั ว ล่ ม สลาย และเสริ ม สร้ างครอบครั ว ให้ แ ข็ ง แกร่ง
คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคี ท บทวนการสนับสนุ น สิ่ง อานวยความสะดวก (support facilities) ให้ แก่
ผู้ปกครองและผู้ดูแล และดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ เสริมสร้างสิ่งอานวยสะดวกดังกล่าวตามข้อบท 18
และ 27 ของอนุสัญญา คณะกรรรมการเสนอแนะรัฐภาคีพิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญากรุงเฮกที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ อนุสัญญาฉบับที่ 34 ว่าด้วยอานาจศาล กฎหมายที่บังคับใช้ การยอมรับ การบังคับใช้กฎหมาย และ
ความร่วมมื อเกี่ยวกั บความรับผิ ดชอบของบิดามารดา และมาตรการเพื่อการคุ้ม ครองเด็ก (the relevant
Hague Conventions, namely, Convention No. 34 on Jurisdiction, Applicable Law,
Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and
Measures for the Protection of Children)
การเลี้ยงดูรูปแบบอื่น
51. คณะกรรมการรับทราบด้วยความชื่นชมรัฐภาคี ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนครอบครัว อุปถัมภ์
3,000 ครอบครัวต่อปี และยกร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทนชั่วคราว อย่างไรตาม คณะกรรมการ
กังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาการดูแลเด็กในเชิงสถาบันมากเกินไป (เด็ก 7,000 คน ในสถาบัน 29 แห่ง) และการขาด
การตรวจสอบติดตามและการดูแลสถาบันดังกล่าว คณะกรรมการกังวลต่อประเด็น การขาดกฎระเบียบควบคุม
สถาบันและระบบการดูแลอุปถัมภ์รวมถึงการดูแลโดยเครือญาติ ตลอดจนการขาดการวางแผนการดูแลเด็กในทันที่
เด็กเข้าไปอยู่ในบริบทการดูแลแบบทางเลือกนี้
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52. คณะกรรมการเน้นย้าข้อเสนอแนะฉบับก่อนว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินการศึกษาแบบครอบคลุมเพื่อประเมินสถานการณ์เด็กที่อยู่ในสถาบันรวมถึงสภาพความ
เป็นอยู่ แผนการดูแล และบริการที่จัดให้
(ข) กาหนดมาตรฐานชัดเจนสาหรับสถาบันและระบบครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงกฎเพื่อให้เด็ก
และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจตามข้อบท 9 ของอนุสัญญานี้ และสร้างหลักประกันว่ามีการ
ทบทวนการให้เด็กไปอยู่เป็นระยะ ตามความในข้อบท 25 ของอนุสัญญานี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
จัดทายุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยครอบครัวทดแทนชั่วคราว และนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
เด็ก
(ค) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบติดตามสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกทุกแห่งอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมทั้ง
กลไกตรวจสอบติดตามการร้องเรียนอิสระ และองค์กรพัฒนา โดยมุ่งสร้างหลักประกันว่ามีการคุ้มครองสิทธิเด็ก
และให้เด็กสามารถใช้กลไกเหล่านี้โดยสะดวก
(ง) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อให้เด็กในสถาบันเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวในทุกวาระ
ที่เป็นไปได้ และใช้วิธีให้เด็กไปอยู่ในสถาบันต่าง ๆ เป็นทางเลือกสุดท้าย และ
(จ) ดาเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การสร้างเสริมครอบครัว และ
การรักษาสถาบันครอบครัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องไปอยู่สถาบันกันเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการเสนอแนะให้ รั ฐ ภาคี น าแนวทางปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ยการดู แ ลเด็ ก แบบทางเลื อ ก (the
Guidelines for the Alternative Care of Children) มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งแนบท้ายข้อมติ
สมั ช ชาใหญ่ สหประชาชาติ 64/42 (the Alternative Care of Children annexed to the United
Nations General Assembly resolution 64/142) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
53. คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 และรับทราบด้วยความ
ยินดีว่ ารัฐภาคี ให้ความสาคัญกับการรับบุตรบุ ญธรรมภายในประเทศมากกว่าการรับเด็กเป็ นบุ ตรบุ ญธรรมข้าม
ประเทศ และมีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศเนื่องจากมีเด็กจานวนมากที่
อยู่ ในสถานการณ์ อ่ อ นแอล่ อ แหลมในรัฐ ภาคี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเด็ กทุ พ ลภาพ เด็ ก ยากจน เด็ ก เร่ ร่อ นใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ และเด็กไร้รัฐ รวมถึงสถานการณ์ ปัญ หาการค้ ามนุ ษย์ คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคี
ประกันให้มีระบบตรวจสอบติดตามกระบวนรับบุตรบุญธรรมที่มีประสิทธิผล
การละเมิดเด็กและการทอดทิ้ง
54. คณะกรรมการต้อนรับงานการศึกษาระดับชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่รัฐภาคีได้ริเริ่มในปี
พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลต่อเด็กจานวนมากถูกทอดทิ้งเนื่องจากบิดามารดาโยกย้ายถิ่นฐานไป
เขตเมือง หรือบิดามารดาเสียชีวิตเพราะเหตุที่เชื่อมโยงกับโรคเอดส์
55. คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทาให้ครอบครัวที่
แยกจากกันด้วยเหตุจากการโยกย้ายถิ่นฐานได้อยู่กันพร้อมหน้า รวมถึงความเป็นไปได้ที่ให้บิดามารดา นาบุตร
ไปอยู่ในเขตเมืองพร้อมตน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีสนใจกับเด็กกาพร้าและสร้างหลักประกันว่าเด็ก
กาพร้าจะมีครอบครัวอุปถัมภ์ทันกาลตามสมควร
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ฉ. สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ
(ข้อ 6 18 (วรรค 3) 24 26 27 (วรรค 1-3) ของอนุสัญญา)
เด็กทุพพลภาพ
56. คณะกรรมการต้ อ นรั บ ความพยายามของรั ฐภาคี ที่ จ ะปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารโดยรั บ รอง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 – 2554) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการต้อนรับจานวนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกังวลต่อจานวนเด็กพิการที่ยังมิได้เข้าศึกษาในโรงเรียน และนโยบายเยาวชน
ต่าง ๆ มิได้ระบุให้เด็กพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงสัดส่วนของเด็กพิการซึ่งได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับ
ก่อนประถมศึกษามีจากัด
57. คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้ทบทวนสถานการณ์ของเด็กพิการด้านการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา
และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาแบบเปิดโอกาสในวงกว้างมากกว่าการจัดให้เด็กเข้าศึกษาในสถาบัน
เฉพาะด้าน ให้เป็นจริง คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีกาหนดเป้าหมายเด็กพิการในนโยบายเยาวชน ทั้งนี้
โดยพิจารณาคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก พิการ (General
comment No. 9 (2006) on the rights of children with disabilities)
สุขภาพและบริการด้านสุขภาพ
58. คณะกรรมการต้อนรับความสาเร็จของรัฐภาคีในการดาเนินโครงการสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งประกันว่าจะมีการ
รักษาด้านการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับโรคส่วนใหญ่แก่คนสัญชาติไทยทุกคนรวมถึงเด็ก และความสาเร็จ
ในการปรับปรุงโภชนาการโดยรวมของเด็ก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลต่อสถานะด้านโภชนาการอันแตกต่าง
กันมากในกลุ่มเด็กซึ่งขึ้นกับสถานะด้านเศรษฐกิ จของครอบครัวเด็ก ระดับการศึกษาของมารดา ภูมิหลังด้านภาษา
และสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์ คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนคงมีอยู่ในวงกว้าง
59. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีเร่งรัดมาตรการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กทุกคน ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ
สถานะด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก ระดับการศึกษาของมารดา ภูมิหลังด้านภาษาว่าใช้ภาษาไทยหรือภาษาอื่น
และสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์ว่าอยู่ในเขตเมือง ชนบท หรือพื้นที่ห่างไกล คณะการสนับสนุนให้รัฐภาคีดาเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและระดับภาวะทุโภชนาการของเด็กด้อยโอกาส นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
ปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ รวมถึงสถานะโภชนาการของเด็กโดยการควบคุม ภาวะการขาดสารไอโอดีนโดยตรา
กฎหมายและนโยบายเพื่อบรรลุผลการเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า และสร้างหลักประกันให้มีการปฏิบัติตามและมี
การบริโภคเกลือที่มีสารไอโอดีนโดยถ้วนหน้า
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
60. คณะกรรมการกังวลว่าอัตราการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ในช่วงหกเดือนมีอัตราต่ามาก (ร้อยละ 5) ในขณะที่
การเริ่มให้นมแม่ในช่วงต้นอายุทารกมีอัตราต่ามากคือร้อยละ 50 คณะกรรมการกังวลว่า แม้มีมาตรการสมัครใจแต่ยังไม่
มีกฎระเบียบในการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมอาหารทดแทนนมแม่
61. คณะกรรมการเสนอแนะรัฐ ภาคี ให้สร้างเสริม และขยายความพยายามเพื่อส่งเสริม การเลี้ย งลูกด้ว ย
นมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาหกเดือน โดยยกระดับความตระหนักและให้การศึกษาแก่สาธารณชน
โดยเฉพาะมารดาเกี่ยวกับความสาคัญ ของการให้ท ารกดื่มนมแม่ และความเสี่ยงจากอาหารทดแทนนมแม่
คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีใช้กฎหมายควบคุมกิจกรรมการตลาดสาหรับอาหารทดแทนนมแม่ตามประมวล
จริยธรรมการตลาดระหว่างประเทศสาหรับอาหารทดแทนนมแม่ (the International Code of Marketing
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of Breast-milk Substitutes) และสร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามและตรวจสอบติ ด ตาม
ประมวลจริยธรรมให้มีประสิทธิผล นอกจากนั้น คณะกรรมการยังกระตุ้นรัฐภาคีดาเนินมาตรการเปลี่ยนให้
สถาบันผดุงครรภ์มารดา (maternity institutions) ทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลที่มีบรรยากาศเอื้อต่อเด็ก โดย
สนับสนุนการให้ทารกดื่มนมแม่และสร้างหลักประกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ทาหน้า ที่ดูแลมารดา
ได้รับการอบรมด้านการให้ทารกดื่มนมมารดา
สุขภาพวัยรุ่น
62. คณะกรรมการต้อนรับจานวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยเอ็ชไอวี/เอดส์ลดน้อยลง เนื่องจากมีการใช้ยาต่อต้านเชื้อเอ็ช
ไอวี/เอดส์ แม้ว่าการครอบคลุมยังไม่ได้ขยายอย่างเพียงพอไปสู่กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่คนไทย อาทิ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ชาวต่างชาติ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง คณะกรรมการกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้หญิงจานวนมากไม่ตระหนักถึงการป้องกันการส่งผ่านเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ และมีการเลือกปฏิบัติต่อ ผู้ที่ได้รับเชื้อ
หรือได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงเด็กกาพร้า รวมทั้งปัญหาของวัยรุ่นสตรีมีครรภ์ซึ่งนาไปสู่การทาแท้งโดยผิดกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น
63. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
(ก) ดาเนินการมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในชุมชนต่าง ๆเกี่ยว
กับเอ็ชไอวี/เอดส์ และโรคที่ส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
(ข) ขยายบริการด้านสุขภาพและสังคมที่สาคัญแก่เด็กและครอบครัวในกลุ่มประชากรชายขอบ และ
ต่อสูก้ ับการตีตราบาป และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
(ค) เร่งรัดความพยายามการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการตั้งครรภ์ใน
เยาว์และการทาแท้ง

วัย

(ง) เสริมสร้างโครงการสุขภาพเกี่ยวกับแผนงานอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงการศึกษาด้าน
ทักษะชีวิต และ
(จ) ประกันว่าการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุม การสนับสนุนและการให้ คาปรึกษาโดยปกปิด ข้อมูล
ส่วนบุคคลสาหรับเด็กสาวที่ตั้งครรภ์ และเร่งกระบวนการรับรอง/การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญั ติ
อนามัยเจริญพันธุ์
ยาเสพติดและสารเสพติด
64. คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งห้ามาขายเครื่องดื่มแอ
ลกอฮอร์แก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการรับทราบด้วยความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า แม้จะมี
มาตรการดังกล่าวแล้วก็ตามจานวนเด็กดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติดยังคงมีจานวนค่อนข้างมาก
65. คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมถึงการรณรงค์เพิ่มความตระหนัก
โดยมุ่งที่กลุ่มวัยรุ่นและผลกระทบเชิงลบของยาสูบ สุรา และยาเสพติด รวมถึงการให้การศึกษาในกลุ่มเพื่อน
และการอบรมด้านทั กษะชี วิ ตเกี่ ย วกั บการดาเนิ น การเชิ งการป้ อ งกั น คณะกรรมการเสนอแนะ รัฐ ภาคี ให้
ดาเนินการโครงการบาบัดและฟื้นฟูสาหรับเด็กและวัยรุ่นติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์
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มาตรฐานการครองชีพ
66. คณะกรรมการกังวลต่อรายงานว่า ครอบครัวร้อยละ 10 ในเขตเมืองอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และความไม่
เสมอภาคด้านรายได้เพิ่ม ขึ้น และสัดส่วนของครอบครัวจานวนมากมี ปัญ หาในการรับบริการขั้นพื้ นฐาน อาทิ
โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย น้า และสุขาภิบาล คณะกรรมการเน้นย้าประเด็นความเหลื่อมล้าของระดับ
รายได้ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
67. คณะกรรมการเน้ น ย้ าข้ อ เสนอแนะฉบั บเดิ ม ว่ า รัฐ ภาคี ยั ง คงจัดสรรทรัพ ยากรเพื่ อ ลดความยากจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐ
ภาคี ดาเนินการดังนี้
(ก) เสริม ความพยายามในการพั ฒ นาและตรวจสอบติดตามยุ ท ธศาสตร์การลดความยากจนระดั บ
ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยเน้ น การสร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า สามารถได้ รั บ บริ ก ารขั้ น พื้ นฐาน อาทิ โภชนาการ
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย น้าและสุขาภิบาล ตลอดจนบริการด้านสังคม สุขภาพ และการศึกษาอย่างเพียงพอโดย
เท่าเทียมกัน
(ข) ออกมาตรการพิเศษชั่วคราวและการปฏิบัติ เชิงเน้นย้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กลุ่ม
ประชากรด้อยโอกาส รวมถึงการจัดเตรียมกองทุนเฉพาะและความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุน
เด็กและครอบครัวที่ได้รับกระทบจากความยากจน
(ค) ศึกษาและพิจารณาความเป็ น ไปได้ในการดาเนิ น โครงการเงิน ช่ ว ยเหลือ เด็กถ้ว นหน้ าเพื่ อ แก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าและให้เด็กแต่ละคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสามารถตั้งต้นชีวิตที่ดี
ช. การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
(ข้อ 28 29 และ 31 ของอนุสัญญานี้)
การศึกษา การฝึกอาชีพและการแนะแนว
68. คณะกรรมการชื่นชมรัฐภาคีที่บรรลุผลเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ด้านการศึกษา โดยมี
นโยบายเรี ย นฟรี 15 ปี และริ เริ่ ม นโยบายและมาตรการเพื่ อ สร้ า งเสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการเสียใจว่า
(ก) จานวนเด็กอายุ 3 - 5 ปี ที่เข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษายังคงมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรือครอบครัวยากจน และยังปรากฏความเหลื่อมล้าระหว่างภาค อาทิ จานวนเด็กที่
เข้าเรียนก่อนชั้นประถมในภาคเหนือมีจานวนร้อยละ 78 ในขณะทีภ่ าคใต้มีร้อยละ 54
(ข) เด็กระดับชั้นประถมศึกษาอายุ 6 - 11 ปี กว่า 600,000 คน ไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนในปี พ.ศ. 2553
(ค) อัตราการคงอยู่ในโรงเรียนและอัตราเลื่อนชั้นเรียนในทุกระดับมีระดับต่า โดยมีเด็กจานวนมากที่ไม่ได้
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาอันเป็นระดับกับที่มีอัตราส่วนการเข้าศึกษาสุทธิ เพียงร้อยละ 72.2
(ง) จานวนเด็กผู้ชายออกจากโรงเรียนมัธยมศึกษากลางคันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(จ) การใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์และภาษาชนกลุ่มน้อยในระบบโรงเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กนั้นยังมีไม่เพียงพออย่าง
ชัดเจน
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(ฉ) คุณภาพโดยรวมของการศึกษายังคงต่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดแคลนครู ขาดแคลนวัสดุและ สิ่ง
อานวยสะดวกประกอบการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตห่างไกลและพื้นที่เสี่ยง และ
(ช) ผลลั พ ธ์ ด้ า นการศึ ก ษาต่ าดั ง เห็ น ได้ จ ากผลการโครงการประเมิ น ผล นั ก เรี ย นระหว่ า งประเทศ
(Programme for International Student Assessment: PISA) ในปี 2552 ปรากฏว่าเด็กอายุ 15 ปี ในประเทศ
ไทย เพียงร้อยละ 43 ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านและวิทยาศาสตร์ และร้อยละ 53 ทดสอบผ่านเกณฑ์วิขา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท
69. ในคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 1 ว่าด้วยเป้าประสงค์ของการศึกษา (พ.ศ. 2544) (the General
Comment No. 1 on the aims of education (2001) และคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 7 ว่าด้วยการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (the General Comment No. 7 on implementing rights in early
childhood) นั้น คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการนโยบายและมาตรการอื่นที่มีประสิทธิผลเพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียนได้รับโอกาสด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลด้าน
การบริการสุขภาพ โภชนาการ การศึกษา และการคุ้มครองที่จาเป็น เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการได้เต็มที่
(ข) พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ เป็ นที่ ยอมรับ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้
(ค) กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยและมาจากครอบครัวยากจนให้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
(ง) ดาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) ที่
ไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียน
(จ) ดาเนินการศึกษารอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันและการ
คงอยู่ในโรงเรียนอยู่ในระดับต่า และการพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่มีก รอบระยะเวลาชัดเจนเพื่อแก้ปัญ หาโดย
คานึงถึงมิติหญิงชาย ความเหลื่อมล้า และมาตรการป้องกัน
(ฉ) กระตุ้นเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ชายในเขตจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
(ช) นานโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างหลักประกันว่ามีการศึกษาทวิ ภาษาที่มี
ประสิทธิผลตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยตามข้อบท 30 ของอนุสัญญานี้
(ซ) รับมาตรการที่ ชัดเจนและเป็ นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงคุ ณภาพการศึ กษาและปรับปรุงผลลั พธ์ด้าน
การศึกษาในทุ กระดับให้ ดีขึ้น รวมทั้ง การจัดหาวัสดุและสิ่งอานวยความสะดวกประกอบการเรียนการสอน
เสริมสร้างการฝึกหัดครู และการนิเทศ การบรรจุครูที่มีคุณวุฒิให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้หญิงและบุคคล
จากชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนพื้นเมือง สร้างขีดความสามารถของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบติดตามการเรียนรู้ของเด็ก
(ฌ) พิจารณาให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ในด้านการศึกษาขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) (the UNESCO Convention against Discrimination
in Education)
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ซ. มาตรการคุ้มครองพิเศษ
(ข้อ 22 30 38 39 40 37 (ข) - (ง) และ 32-36 ของอนุสัญญา)
เด็กลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิง
70. คณะกรรมการรั บทราบข้ อมู ลของรัฐภาคี เกี่ ยวกั บการจัดบริ การสวัสดิ ก ารบางประการ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการกังวลว่า ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาแหล่งพักพิงภายนอกค่ายพักพิงฯ เป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และอาจถูกจับและ/หรือส่งตัวออกนอกประเทศฐานความผิดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ/หรือพานักในประเทศ
โดยมิชอบ รวมทั้ง และยังไม่มีการจดทะเบียนผู้แสวงหาแหล่งพักพิงนับตั้งแต่ปี 2552
71. คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ ดาเนิ นมาตรการที่ จาเป็ นทั้ งปวงเพื่ อปรับปรุงสภาพการณ์ ในค่ ายพั กพิ ง
ชั่ว คราวโดยจัด ให้มีสิ่ง จาเป็น พื้น ฐาน คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐ ภาคีข ยายเวลาการดาเนิน การ ขึ้น
ทะเบีย นผู้แสวงหาแหล่งพักพิง ซึ่งเพิ่งเดิน ทางมาถึ งเพื่อ ทราบความต้องการของบุค คลเหล่านั้น
และ
ปฏิบัติต่อผู้แสวงหาแหล่งพักพิงและผู้ ลี้ภัยตามสถานะของบุคคลและไม่กักขังหรือส่งบุคคลเหล่านี้ ไปยัง
ประเทศที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก
สานั กงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภั ย แห่ งสหประชาชาติ (ยู เอ็ น เอ็ ช ซี อ าร์ ) และเสนอแนะรัฐ ภาคี ให้ สัตยาบั น ต่ อ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) (the
1951 Convention relating to the Status of Refugees) และสร้างกรอบงานด้านกฎหมายและสถาบัน
ระดับชาติเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัย
เด็กในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน
72. คณะกรรมการต้อนรับการแก้ไ ขพระราชบัญญั ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งทาให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
สามารถทางานที่ชอบด้วยกฎหมายได้ และสามารถได้รับสวัสดิการสังคม รวมถึงการได้รับบริการสาธารณสุขและ
การศึกษา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจานวนมากไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
และบุตรของตนยังเผชิญกับการจับกุมและการส่ง ตัวออกนอกประเทศโดยไม่มีการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้
บุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมักดารงชีวิตอย่างแร้นแค้น และมีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานจานวนมากที่ต้องทางาน
เป็นเวลานานในสภาพการที่เสี่ยงอันตราย
73. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการการศึกษาประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่า ผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานและบุตรเดินทางกลับสู่ประเทศต้นกาเนิด ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคี
ดาเนินการมาตรการด้านกฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานจากการแสวง
ประโยชน์และสภาพการทางานที่อันตราย
การแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงานเด็ก
74. คณะกรรมการรับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2554 บัญญั ติคุ้มครองการจ้างงาน
ค่าแรงขั้นต่า และสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยสาหรับเด็กอายุ 15 ปีหรือสูงกว่า ตลอดจนนโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการขจัด แรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เลวร้ า ยที่ สุ ด ส าหรั บ ปี พ.ศ. 2552 - 2557 อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการกั ง วลว่ากฎหมายของรั ฐภาคี ไม่ ได้ ให้ ก ารคุ้ ม ครองคนงานที่ ท างานแบบไม่ เป็ น ทางการในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยว การขอทาน และงานบริก ารในบ้าน ซึ่งเป็นภาคที่เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
โดยเฉพาะเด็กชาวต่างประเทศและเด็กที่อยู่ในท้องถนนในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
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75. คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคี ให้ศึกษาและให้ข้อมูลในรายงานฉบับต่อไปเกี่ยวกับการจ้างงานเด็กใน
ภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขอทาน และงานบริการ ในบ้าน
และดาเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบแรงงานเพื่อตรวจสอบติดตามและตรวจหาเด็ก ที่ทางานใน
ภาคเหล่านี้ คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามมิให้เด็กเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจไม่เป็น
ทางการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น แรงงานเด็กต่างด้าว เด็กเร่ร่อน คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้
พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับ
คนงานทางานบ้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการละเมิดเด็ก
76. คณะกรรมการต้อนรับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) และ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550 ซึ่ง
กาหนดระวางโทษสาหรับการข่มขืนโดยขึ้นอยู่กับอายุของเหยื่อ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่ายังมีการแสวง
ประโยชน์และการละเมิดทางเพศต่อเด็กทั้งเด็กชายและเด็กหญิงในรัฐภาคี คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการขาด
การคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิด โดยเฉพาะในครอบครัว ซึ่งข้อกังวลนี้ยิ่งทวีขึ้นเนื่องจากกระบวนการ
สืบสวนและการดาเนินคดี อาญาการละเมิดทางเพศใช้เวลานาน ในขณะที่เด็กไทยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดยถูก
ลักลอบนาไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มาจากครอบครัว
ยากจน และบุตรแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสาร และชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ
77. ตามแนวทางคาแนะนาทั่วไปของคณะกรรมการฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) เกี่ยวกับสิทธิของเด็กที่จะได้รับ
ความปลอดภั ย จากการใช้ ความรุน แรงในรูป แบบทั้ งปวง (General Comment no. 13 (2011) on the
right of the child to freedom from all forms of violence) คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้
ก) คงความพยายามในการสร้างความตระหนักของสาธารณชน และเสริมสร้างกลไกการตรวจหาและ
ป้องกัน และกาหนดให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่เป็นเหยื่อการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทางเพศทั้งภายใน
และภายนอกครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบ
ข) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อลดระยะเวลาสืบสวนและดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการการะทาผิดทาง
เพศต่อเด็ก และให้การคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่อจากผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
ค) ดาเนินการวิจัยโดยรอบด้าน เกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะ และขอบเขตการเอาเปรียบและการประพฤติผิดทาง
เพศต่อเด็กชายและเด็กหญิงในในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเด็กสัญชาติไทยและเด็กต่างประเทศในรัฐภาคี และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนคาร้องเรียน การสืบสวน และการดาเนินคดี
ง) ในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการเสนอแนะให้นาสรุปข้อสังเกตภายใต้พิธีสารเลือกรับเรื่อง
การขายเด็ก การค้ าประเวณี และสื่ อ ลามกที่ เกี่ ย วกั บ เด็ก (CRC/C/OPSC/THA/CO/1, 2012) ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหลังจากเยือนรัฐภาคีใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 (the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women
and children) ไปดาเนินการปฏิบัติ คณะกรรมการเสนอแนะรัฐภาคีให้นาเอกสารผลลัพธ์ซึ่งได้รั บรอง ณ
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในปี 2539 2544 และ 2551 ณ กรุง
สต็อกโฮล์ม โยโกฮามา และริโอ เดอจาเนโร ตามลาดับ
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สายด่วนให้ความช่วยเหลือ
77. คณะกรรมการรับทราบว่าหน่วยงานบริการสังคมและสภาระดับชาติว่าด้วยเด็ก (the Social Services
Division and the National Council for Children) ด าเนิ น การโทรศั พ ท์ ส องสายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีพิจารณารวมบริการโทรศัพท์ทั้งสองสายนี้เป็นสายระดับชาติเดียวกันเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สายโทรศัพท์นี้ควรจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง และ
ควรจะมี 3-4 หลักที่จาง่าย และจัดให้มีทรัพยากรการเงินและวิชาการเพียงพอ ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึ ก ฝนให้ ต อบค าถามเด็ ก และวิ เคราะห์ บ ทสนทนาทางโทรศั พ ท์ เพื่ อ จะได้ ด าเนิ น การที่ เ หมาะสมต่ อ ไป
คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐภาคีควรแสวงหาความช่วยเหลือด้านวิชาการในด้านนี้จากองค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่ ง สหประชาชาติ (ยู นิ เ ซฟ) และสายโทรศั พ ท์ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ระหว่ า งประเทศ (Child Helpline
International)
เด็กในกระบวนการยุติธรรม
78. คณะกรรมการต้อนรับพระราชบัญญัติศาลครอบครัวและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 ซึ่งนาไปสู่การตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ทั่วประเทศ และเริ่มกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างไรก็ ดี คณะกรรมการกั งวลว่า อายุ ขั้ นต่ าในการรั บ ผิดอาญาซึ่ งเพิ่ ม จาก 7 ปี เป็ น 10 ปี นั้ นยังคงต่ ากว่า
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ คณะกรรมการกังวลว่าการฝึกอบรมผู้พิพากษา และบุคคลากรตุลาการ
ด้านสิทธิเด็กอาจไม่เพียงพอ และในบางกรณีเด็กอาจถูกกักขังร่วมกับผู้ใหญ่
79. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการและเสริมสร้างความพยายามเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมี
การปฏิบัติด้านมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กเด็กและเยาวชนเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ
37 39 และ 40 ของอนุสัญญา และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่า
ของสหประชาชาติว่ าด้ ว ยการบริ ห ารงานยุ ติ ธรรมเกี่ ย วกั บ คดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่ ง กรุง ปั กกิ่ ง ) (the
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the
Beijing Rules)) ข้ อ แนะน าของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การกระท าผิ ด ของเด็ ก และเยาวชน
(ข้ อ แ น ะน าแ ห่ งก รุ ง ริ ย าด ) (the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile
Delinquency (the Riyadh Guidelines) และกฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูก
ลิด รอนเสรีภ าพ (กฎแห่ ง กรุ ง ฮาวานา) (the United Nations Rules for the Protection of Juveniles
Deprived of Their Liberty (the Havana Rules) ทั้งนี้ โดยนาคาแนะนาทั่วไปฉบับที่ 10 เกี่ยวกับสิทธิเด็กใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ คดี เ ด็ ก และเยาวชน (CRC/C/GC/10)(General Comment No. 10 on
children’s rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10) คณะกรรมการเน้นย้าให้ รัฐภาคี
(ก) เพิ่มอายุที่ต้องรับผิดทางอาญาให้เป็นระดับอายุซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ และไม่ว่ากรณี
ใดให้มีอายุไม่ต่ากว่า 12 ปี
(ข) การส่งเด็กไปยังสถานกักจะเป็นทางเลือกสุดท้าย และให้กักขังในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
และต้องเป็นไปตามกฎหมาย
(ค) เด็กได้ รับ การกั ก ขั งแยกจากผู้ ใ หญ่ และให้ เด็ กอยู่ ในสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสม
รวมทั้งสามารถติดต่อกับครอบครัวได้อย่างสม่าเสมอ
(ง) ส่งเสริมมาตรการทางเลือกในการกักกัน เช่น การหันเหคดี การคุมประพฤติ การให้คาปรึกษา การ
ทางานบริการชุมชน หรือการรอลงอาญา ในทุกกรณีที่เป็นไปได้
(จ) การฝึ ก อบรมผู้ พิ พ ากษาและบุ ค ลากรการพิ จ ารณาคดี เกี่ ย วกั บ หลั ก การและบทบั ญ ญั ติ ข อง
อนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ
(ฉ) จัดโครงการกลับคืนสู่สังคมสาหรับเด็ก
18

(ช) ใช้ เครื่ อ งมื อ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านวิ ช าการที่ พั ฒ นาที่ ค ณะกรรมการบู รณาการหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมเยาวชน (the United Nations Interagency Panel on
Juvenile Justice) และสมาชิก ซึ่งรวมถึง UNODC องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
OHCHR และองค์กรพัฒนาเอกชน และแสวงหาคาแนะนาและความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม
จากสมาชิกคณะกรรมการ
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อและพยานเด็ก
80. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีประกันว่าเหยื่อหรือพยานอาชญากรรมที่เป็นเด็กทุกคน อาทิ เหยื่อที่
เป็นเด็กกรณีถูกละเมิด ความรุนแรงภายในครอบครัว การแสวงประโยชน์ทางเพศและเศรษฐกิจ การลักพา
ตัว และการค้ามนุษย์ และพยานอาชญากรรมรวมถึงอาชญากรรมที่ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเป็น
ผู้ ก ระท า ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามที่ ก าหนดในอนุ สั ญ ญา และเสนอแนะว่ า รั ฐ ภาคี น าแนวทางการปฏิ บั ติ
สหประชาชาติเกี่ยวกับความยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อและพยานอาชญากรรมที่เป็นเด็ก (แนบเป็น
ภาคผนวกในข้อมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 2005/20 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) มาพิจารณา
โดยเต็ ม รู ป แบบ (the United Nations Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims
and Witnesses of Crime (annexed to Economic and Social Council resolution 2005/20 of 22
July 2005))
เด็กชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชนพื้นเมือง
81. คณะกรรมการกังวลว่า เด็กในชุมชนพื้นเมือง ชนเผ่า และชนกลุ่มน้อยเผชิญปัญหาตราบาปและการเลือก
ปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งอันเนื่องมาจากอุปนิสัยความเป็นอยู่และภาษาเฉพาะแบบที่แตกต่าง คณะกรรมการกังวลต่อ
ความยากจนที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในกลุ่มประชากรพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย และการขาดข้อมูลประชากรศาสตร์
เกี่ยวกับประชากรชาวเขาในประเทศ
82. คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีดาเนินมาตรการเพื่อที่จะ
(ก) สร้างความตระหนักของประชาชนไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย และประชาชนพื้นเมือง
และเพิ่มความอดกลั้นต่ออุปนิสัยความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
(ข) สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง และสร้างหลักประกันให้ชุมชน
(ค) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรชาวภูเขาที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ ทั้งนี้ให้พิจารณาคาแนะนา
ทั่ว ไปของคณะกรรมการ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2552) เกี่ ย วกั บเด็กพื้ น เมื อ งและสิ ท ธิข องเด็กพื้ น เมื อ งภายใต้
อนุสัญญา
เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
83. คณะกรรมการสังเกตว่ารัฐภาคี อยู่ในระหว่างการยกร่างแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ และต้อนรับมาตรการที่ดาเนินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ซึ่งรวมถึงการให้การศึกษาเพื่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลว่า
ในบริบทความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธซึ่งกาลังดาเนินอยู่นั้น
(ก) เด็กเป็ น เหยื่ อจากระเบิ ด การฆ่ าโดยมิ ช อบด้วยกฎหมาย และการโจมตีโดยกลุ่ ม ติดอาวุ ธที่ มิ ใช่
เจ้าหน้าที่รัฐ และในบางโอกาสโดยกองกาลังความมั่นคงของประเทศไทย
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(ข) โอกาสการได้รับการศึกษาถูกกระทบเนื่องมาจากการที่กลุ่มติดอาวุธที่มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งเป้าหมายที่
โรงเรียนและครู ตลอดจนมาจากการที่มีหน่วยทหารรัฐบาลและกึ่งทหารของรัฐบาลใกล้โรงเรียน และ
(ค) เด็กจานวนหนึ่งได้รับผลกระทบด้านจิตใจหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงเด็กที่ได้สูญเสียบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง
หรือบิดามารดาทั้งสองคน เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง เด็กที่เป็นพยานเหตุการณ์โดยประสบการณ์ตรง หรือ
รับทราบเหตุการณ์จากสื่อนอกจากวิธีการอื่น ๆ ตลอดจนเด็กและครอบครัว ซึ่งชีวิตได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
84.

คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคี
(ก) ดาเนินมาตรการทันทีเพื่อ ประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีผลในเชิงลบทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อมต่อเด็ก คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีนาข้อเสนอแนะภายใต้พิธีสารเลือกรับ เรื่องการ
เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 2012) ไปปฏิบัตโิ ดยไม่ล่าช้า
(ข) สร้างหลักประกันว่า การดาเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ชะงักอันเนื่องมาจากทหารของรัฐ
หรือหน่วยกาลังกึ่งทหาร และได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธของกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐ
(ค) จัดการสนับสนุนและบริการด้านจิตวิทยาและสังคมให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ใช่
อาวุธเป็นเรื่องเร่งด่วน
(ง) ดาเนินการเร่งรัดให้จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฌ. การให้สัตยาบันกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
85. คณะกรรมการกระตุ้ น ให้ รั ฐ ภาคี ใ ห้ สั ต ยาบั น พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ เรื่ อ ง กระบวนการร้ อ งเรี ย น (the
Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications
Procedure) คณะกรรมการยังได้เสนอแนะรัฐภาคีให้ สัตยาบัน ตราสารว่าด้วยสิท ธิม นุษยชนฉบับหลักของ
สหประชาชาติ (the core United Nations human rights instruments) ซึ่ ง รั ฐ ภาคี ยั ง ไม่ ไ ด้ เป็ น ภาคี
ได้แ ก่ พิ ธี สารเลื อ กรั บ ของกติ ก าระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (the
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
พิธีสารเลือกรับฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(the first and second Optional protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights)
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือ
ย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิของคนพิ การ
( the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
อนุ สัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้วยการคุ้ มครองสิ ทธิของคนงานอพยพและสมาชิ กครอบครัว (the International
Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) อนุ สั ญ ญา
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น บุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ (the International
Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance) และอื่นๆ
ญ. ความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
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86. คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีร่วมมือกับคณะกรรมาธิการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กแห่ง
อาเซียน (the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children) และองค์กรอื่นๆ
ฎ. การติดตามและการเผยแพร่
87. คณะกรรมการเสนอแนะว่ารัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มีการดาเนินการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
ทุ ก ประการด้ ว ยวิ ธี การต่า ง ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การส่ ง ข้ อ เสนอแนะนี้ ให้ ผู้ น ารั ฐ ศาลสู ง สุ ด รั ฐ สภา กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้พิจารณาตามควร และการปฏิบัติต่อไป
การเผยแพร่
88. คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีเผยแพร่รายงานฉบับที่ 3 - 4 และสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ต่อรายงานฉบับที่ 3 - 4 เป็นภาษาของประเทศ รวมถึงเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตให้สาธารณชน ประชาสังคม
องค์กรต่าง ๆ กลุ่ม เยาวชน กลุ่ม วิช าชี พ และเด็ก เพื่อที่ จะให้ เกิดการอภิปรายและการตระหนั กรู้เกี่ ยวกับ
อนุสัญญา การปฏิบัติดาเนินการ และการตรวจสอบติดตาม
ฏ. รายงานฉบับต่อไป
89. คณะกรรมการเชิญรัฐภาคีให้ยื่นรายงานตามวาระ (periodic report) โดยรวมฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการขอให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านการรายงานเฉพาะ
อนุ สั ญ ญ าที่ มี ลั ก ษณ ะเดี ย วกั น ของคณ ะกรรมการ ซึ่ ง ได้ รั บ รองเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553
(CRC/C/58/Rev.2) และแจ้งให้รัฐภาคีระลึกว่ารายงานในอนาคตควรจะดาเนิ นการตามแนวทางปฏิบัติและ
มีความยาวไม่เกิน 60 หน้า คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคียื่นรายงานตามแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่รัฐภาคี
ยื่นรายงานมีความยาวเกินกาหนด จะขอให้รัฐภาคีทบทวนและยื่นรายงานใหม่ตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้
ข้างต้น คณะกรรมการแจ้งให้รัฐภาคีระลึกว่าในกรณีที่รัฐภาคีไม่อยู่ในฐานะที่จะทบทวน และยื่นรายงานใหม่
นั้น จะไม่สามารถรับประกันว่าจะมีการแปลรายงานเพื่อให้องค์กรตามสนธิสัญญาตรวจสอบได้
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