
ความท้าทาย กรณีศึกษา ข้อเท็จจริง ความเห็น

อายุของการรับผิดทางอาญา 
มาตราที่ 73 ในประมวลกฎหมายอาญากำาหนดให้อายุขั้นต่ำาของการรับผิดทางอาญาอยู่ที่ 10 ปี ซึ่ง
ถือว่าต่ำากว่ามาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งระบุไว้ที่ 12 ปี โดยเป็นอายุขั้นต่ำาที่สุด
ที่ได้กำาหนดไว้

เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเข้าร่วมกระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง ประเทศไทยได้ยอมรับข้อตกลงที่จะ
เพิ่มอายุขั้นต่ำาของการรับผิดทางอาญาเป็น12ปี และต่อมาได้มีการแก้ไขมาตราที่ 73ในประมวล
กฎหมายอาญาและเพิ่มอายุจาก 7 ปี เป็น 10 ปี ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิเด็กได้
ระบุในความคิดเห็นทั่วไปในประเด็นเรื่องสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนว่า “คณะ
กรรมการสิทธิเด็กเห็นว่าอายุขั้นต่ำาของการรับผิดทางอาญาที่ต่ำากว่า 12 ปีนั้นถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ” ในข้อสังเกตเชิงสรุปที่มีต่อประเทศไทยในปี 2555 คณะกรรมการได้เน้นย้ำา
ว่า “10 ปี ผ่านไป ยังคงอยู่ต่ำากว่ามาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” และแนะนำาให้
ประเทศไทยเพิ่มอายุขั้นต่ำา

การลงโทษทางร่างกาย
การลงโทษทางร่างกายยังคงปฏิบัติอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ตามมาตราที่ 1567 ย่อหน้าที่ 2 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุว่าบุคคลที่ทำาหน้าที่ผู้
ปกครอง (ผู้ปกครองโดยสายเลือด) มีสิทธิที่จะ “ลงโทษเด็กอย่างสมเหตุสมผลได้เพื่อจุดประสงค์ด้าน
ระเบียบวินัย” ทั้งนี้ การลงโทษทางร่างกาย หรือการลงโทษที่เป็นการย่ำายีไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
ถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็กในการที่จะเป็นอิสระจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมกระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง  ประเทศไทยได้ยอมรับข้อเสนอแนะที่ให้เพิก
ถอนการลงโทษทางร่างกายต่อเด็กในทุกๆสถานที่ จากข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก
ของยูเอ็นที่มีต่อประเทศไทยได้ให้คำาแนะนำาว่า “ควรห้ามไม่ให้มีการลงโทษทางร่างกายไมว่าจะใน
สถานที่ใดก็ตาม” นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้แนะนำาประเทศการ์บูเดวีในกระบวนการ UPR รอบ
ที่สองของประเทศดังกล่าวในเดือนเมษายน ปี2556 ว่า  “ให้พิจารณาห้ามการลงโทษทางร่างกายทุก
รูปแบบต่อเด็กไม่ว่าจะในสถานที่ใดก็ตาม” อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีการออกฎหมายที่ชัดเจนในการ
ห้ามการลงโทษทางร่างกายในประเทศไทย

การกระทำาทารุณ และการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เนต 
เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกระทำาทารุณทางเพศต่อเด็กมีตัวเลขที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์เหล่านี้ รวมถึงการจับกุมผู้กระทำา
ผิด และการปิดเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ดังกล่าวนั้นก็ทำาได้ยาก และใช้เวลานาน เพราะจะต้องได้
รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชน เช่น เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ โดยบริษัทเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำาผิดซึ่งเป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายเพื่อขอหมายศาล

จากรายงานในปี 2558 พบว่ามียูอาร์แอลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก 685 ยู
อาร์แอลด้วยกัน โดย 420 ยูอาร์แอล (62%) มีเซอร์เวอร์ต้นทางอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายปัจจุบัน มีผู้กระทำาผิด (เจ้าของ ผู้ผลิต ผู้แจกจ่าย ผู้กระทำาทารุณ) ถูกจับน้อยมาก และมี
การจับกุมเพียงนานๆ ครั้งเนื่องจากช่องว่างทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน และการที่ในสังคมไทยนั้นผู้ถือผลประโยชน์ไม่ค่อย
ตระหนักถึงประเด็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (SEC) ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย โดยการคอร์รัปชั่น และ
การลอยนวลพ้นผิดของนักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้การแสวงหาผล
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กยังคงมีอยู่ต่อไป

คณะกรรมการสิทธิเด็ก และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการคอร์รัปชั่นของนักการ
เมืองทำาให้การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กยังคงไม่สูญหายไปจากประเทศไทย โดยปัจจัย
ที่กีดกันเหยื่อจากการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมคือการกลัวถูกแก้แค้น ซึ่งมาจากเหตุผลหลาย
ประการ เช่น การที่ผู้กระทำาผิดได้รับการประกันตัว การที่ผู้กระทำาผิดหลบหนีหลังจากถูกประกัน
ตัว เหยื่อที่เป็นเด็กมักจะถูกบังคับให้อยู่ในสถานที่จำากัดของรัฐบาลเป็นเวลาหลายปี และได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีน้อยมาก ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กไม่ได้รับการพิจารณาใน
กระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นปัจจัยที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องพิจารณา

การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที่ 2 ของประเทศไทยปีพ.ศ. 2559 - Thailand UPR 2016  

แผ่นข้อมูลเพื่อการรณรงค์

ข้อมูลเหล่านี้จัดเตรียมโดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
https://crccoalitionthailand.wordpress.com/documents/

สรุปย่อการประเมินจากการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรอบแรก
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี 2534 และต่อมาได้เป็นภาคีต่อพิธีสารเลือกรับทั้งสามฉบับของอนุสัญญา โดยประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม
กระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง ในปี 2554 และประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิเด็กมาทั้งหมด 30 ข้อ โดยประเทศไทยได้ยอมรับข้อเสนอแนะ 27 ข้อ และ
นำากลับมาพิจารณา 3 ข้อ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ยอมรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่อาศัยภายในประเทศ เช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกัน
ความรุนแรงภายในครอบครัว (โดยประเทศฮอนดูรัส) การต่อต้านการลงโทษทางร่างกาย (โดยประเทศอูรากวัย และสโลเวเนีย) การปราบปรามการค้ามนุษย์ (โดย
ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย มอลโดวา อูรากวัย และสวีเดน) การยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย (โดยประเทศเวียดนาม และอูรากวัย) การป้องกันการใช้
เด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (โดยประเทศอูรากวัย และฮอนดูรัส) และการให้ผู้ที่ต้องรับผิดทางอาญามีอายุ 12 ปี ขึ้นไป (โดยประเทศออสเตรีย และ
สโลเวเนีย) อย่างไรก็ดี สิ่งที่ภาคประชาสังคมซึ่งทำาหน้าที่สนับสนุนสิทธิเด็กในประเทศไทยเห็นก็คือ รัฐบาลบรรลุขั้นตอนของบางประเด็น (ประเทศไทยให้สัตยาบันกับ 
UNOTC และ OPCP ฉบับที่สามของUNCRC)แต่ในขณะเดียวกันก็ละเลย และล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ของกระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง   
 
จากรายงาน และบันทึกหลายฉบับพบว่ามีเด็กตกเป็นเหยื่อจากการถูกลงโทษทางร่างกาย และความรุนแรงภายในครอบครัว อีกทั้งมีการเลือกปฏิบัติต่อเด็กอย่างกว้าง
ขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น เด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย และเด็กในกลุ่มผู้อพยพ โดยบางกรณีได้เกิดขึ้นในประเทศไทย และเนื่องจากความล้มเหลวใน
การบังคับใช้กฎหมาย และการที่กลไกทางกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้ ส่งผลให้เด็กหลายๆ คนทั่วประเทศไทยต้องทุกข์ทรมานจากการ
ถูกละเมิดสิทธิเด็ก

 สิทธิเด็กในประเทศไทย



Recommendations

อายุที่ต้องรับผิดทางอาญา

1. แก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ 73 ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย และเพิ่มอายุของการรับผิดทาง
อาญาให้เป็นอายุที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งไม่ควรต่ำากว่า12 ปี  

การลงโทษทางร่างกาย

2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรที่  1567 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อห้ามไม่ให้มีการลงโทษทาง
ร่างกายต่อเด็กทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะที่บ้าน หรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือด้วยเหตุผลด้านระเบียบวินัย

3. ควรมีการออกกฎหมายเพื่อห้ามการลงโทษทางร่างกาย หรือการลงโทษใดๆ ที่โหดร้าย และย่ำายีต่อเด็ก
ในทุกๆ สถานที่

การทารุณกรรม และการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต

4. ควรมีการแก้ไขกฎหมาย และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเพื่อลดภาระ และระยะเวลาในการได้หมายศาลเพื่อ
ปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก  

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

5. ควรมีการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น และตั้งข้อสันนิษฐานต่อผู้กระทำาผิดที่
ถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ส่ง
ผลกระทบต่อเด็กในทุกๆ เรื่อง ควรมีการปรับปรุงการให้ข้อมูลต่อเหยื่อเรื่องความคืบหน้าของคดี  และ
ควรพิจารณาทางเลือกอื่นๆ นอกจากการจำากัดพื้นที่เป็นเวลานาน  

ขั้นตอนการรายงานพิเศษ

6. ควรมีการจัดสรรตารางเวลาเพื่อให้ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่ว่าด้วยการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการขายเด็ก การค้าประเวณีและการใช้สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และผู้รายงาน
พิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งประเทศไทยควรให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือที่จำาเป็นเพื่อให้ภารกิจลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เด็กไร้สัญชาติ

7. ประเทศไทยควรเพิกถอนข้อสงวนในมาตราที่ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และ
ควรขยายขอบเขตของสิทธิภายใต้อนุสัญญาให้ครอบคลุมเด็กที่แสวงหาที่ลี้ภัยในประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นเด็กที่อยู่ตามลำาพัง หรืออยู่กับครอบครัว นอกจากนี้ ประเทศไทยควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ 7  
และมาตราที่ 7 ทวิ ในพ.ร.บ. สัญชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยนั้นได้มี
การลงทะเบียน และได้รับสัญชาติ ตามที่ระบุในมาตราที่ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ
สหประชาชาติ อีกทั้ง ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ 7 ทวิ ย่อหน้าที่ 3 ในพ.ร.บ.สัญชาติ โดยให้เอา
ประโยคว่า ‘ได้เข้ามาและพำานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุในกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง นอกเสียจากว่าจะมีการกำาหนดกฎกรทรวง’

8. ควรมีการตรากฎกระทรวงเพื่อรับประกันว่าเด็กที่เกิดจากบุคคลไร้สัญชาติ หรือผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร
ยืนยันนั้นสามารถพำานักอยู่ในประเทศไทยโดยได้รับสิทธิอย่างเต็มรูปแบบตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และไม่ถูกนับว่าเป็นผู้อพยพที่ผิดกฎหมายที่ต้องถูกจับ หรือถูกคุมขังตามที่ระบุใน
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อีกทั้ง ใบแจ้งเกิดจากทางโรงพยาบาลจะต้องไม่มีข้อกำาหนดที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ปกครองของเด็ก

เด็กภายใต้กฎหมายความมั่นคงพิเศษ

9. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีการระบุอย่างชัดเจน
ว่าเด็กที่อายุต่ำากว่า 18 ปี นั้นไม่ควรถูกคุมขังโดยรัฐภายใต้กฎหมายเหล่านี้ หากมีเด็กที่ต้องสงสัยว่า
กระทำาความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ให้มีการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 
และใช้พระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัวปี 2553

การศึกษาสำาหรับเด็กที่เป็นชนพื้นเมือง  และชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาเป็นของตนเอง

10. การศึกษาสำาหรับเด็กที่เป็นชนพื้นเมือง  และชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาเป็นของตนเอง ทำาให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการบังคับใช้มาตราที่ 24 ย่อหน้าที่ 1 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542  เป็นไปตามที่
กำาหนด โดยให้มีการศึกษาแบบสองภาษาแก่เด็กที่เป็นชนพื้นเมือง และชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาเป็นของ
ตนเอง เช่น การแปลเนื้อหาในบทเรียน และข้อสอบ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างครูที่สามารถ
พูดได้สองภาษาในกรณีที่จำาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระดับเตรียม และประถมศึกษา  

 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูบรรณานุกรมและติดต่อคุณวรรณวิชาณี ศรีธา เลขานุการ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย 
อีเมล wanwichanee.sritha@plan-international.org

ความท้าทาย กรณีศึกษา ข้อเท็จจริง ความเห็น

เด็กไร้สัญชาติ  
มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีพลเมืองไร้สัญชาติประมาณสองล้านคนในปี 2550 ในขณะที่รัฐบาล
คาดการณ์ว่ามีเด็กไร้สัญชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณหนึ่งล้านคน และจากสถิติล่าสุดของ 
UNHCR ได้มีการประมาณการว่าตัวเลขของบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ราว 500,000 
คน (506,197) ในปี 2554 อีกทั้งในรายงานปี 2554 ยังพบว่าเกือบหนึ่งล้านคนนั้นเป็นชนกลุ่มน้อย
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีใบเกิด และไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมจากรัฐบาล ในขณะที่มี
ความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาประชากรเด็กไร้สัญชาติที่เพิ่มสูงขึ้น และการที่เด็กกลุ่มนี้เป็นก
ลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรง และการแสวงหาผลประโยชน์ แต่มี
รายงานว่าเด็กกลุ่มนี้จำานวนมากยังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง

ภายใต้พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508  ตามมาตรา 7 ทวิ  ระบุว่า เด็กที่เกิดในประเทศไทย
จะไม่ได้สัญชาติไทยถ้าผู้ปกครองของเด็กเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุใน
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในมาตรา 7 ทวิ ย่อหน้าที่ 3 ในพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
ได้อนุญาตให้เด็กไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยพำานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ภายใต้เงื่อนไขกฎ
กระทรวงตามการพิจารณาเรื่องสิทธิเด็ก และหลักการเรื่องความมั่นคง อย่างไรก็ตาม เด็กยังคงถูก
ระบุว่า”ได้เข้ามา และพำานักอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง  นอกเสียจากว่าจะมีการกำาหนดกฎกระทรวง” ทั้งนี้ มาตรา 7 และมาตรา7 ทวิ ของพ.ร.บ. 
สัญชาติ นั้นได้ฝ่าฝืนพันธกรณีมาตรา 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการที่ให้รับประกันว่าเด็กที่
เกิดในประเทศไทยนั้นมีสิทธิได้สัญชาติ

ขั้นตอนการรายงานพิเศษ
ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่ว่าด้วยการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก  และผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการขายเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กยังไม่เคยมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ประเทศไทยได้ยอมรับข้อเสนอแนะที่ให้เชิญผู้รายงานพิเศษมายังประเทศไทยตอนเข้าร่วม
กระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง โดยคณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะให้ประเทศไทยสนับสนุนการ
มาเยือนของผู้รายงานพิเศษ ประเทศไทยยังคงยืดเวลาคำาเชิญ และยังไม่ได้กำาหนดตารางเวลาของ
การมาเยือนใหม่

การศึกษาสำาหรับเด็กที่เป็นชนพื้นเมือง และชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาเป็นของตนเอง 
เด็กที่เป็นชนพื้นเมือง และชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาเป็นของตนเองนั้นไม่ได้สามารถเข้าถึงศึกษาที่
มีคุณภาพเนื่องจากภาษาที่ใช้สอนในโรงเรียน ซึ่งมีแต่ภาษาไทยเท่านั้น และการสอนภาษาไทย
นั้นก็สอนแบบเดียวกับที่สอนให้เด็กไทย ส่งผลให้ตัวเลขการลาออกกลางคันเพิ่มสูงขึ้น ในขณะ
ประสิทธิภาพด้านการเรียนนั้นตกต่ำา นอกจากนี้หลักสูตรของโรงเรียนก็ไม่ได้ครอบคลุม หรือสะท้อน
อัตลักษณ์การป็นชนพื้นเมืองของเด็กเหล่านี้อย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้เกิดการสูญหายทางวัฒนธรรม 
และภาษา

พระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 และฉบับแก้ไขปรับปรุงปี 2545 รวมถึงประกาศกฎกระทรวง
ปี 2548 ได้รับรองการเข้าถึงสิทธิการศึกษาของทุกคน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตาม
ความสามารถในการเข้าถึงความเท่าเทียมที่ว่านี้ ทั้งนี้ ภาษาแม่ควรเป็นภาษาที่ใช้สอนในระดับ 
เตรียม และประถมศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนไปสอนภาษาประจำาชาติ โดยการใช้ภาษาแม่เป็น
พื้นฐานสำาหรับการศึกษาแบบสองภาษา หรือแบบหลายภาษา

เด็กภายใต้กฎหมายความมั่นคงพิเศษ 
ในการรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดสรรให้มีกองทัพ และ
กฎหมายความมั่นคงพิเศษในพื้นที่  ซึ่งมีเด็กที่ถูกคุมขังโดยทางการถูกทรมาน และถูกตรวจ DNA 
นอกจากนี้ กลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐยังคัดสรรเด็กให้เข้าร่วมก่อความรุนแรงอีกด้วย

การใช้กฎอัยการศึก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการละเมิดสิทธิเด็กตามที่ระบุในพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำาลังอาวุธ 
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในปี 2549  นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมกระบวนการ UPR รอบที่หนึ่ง 
ประเทศไทยได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่ “ให้ยุติการคัดสรรเด็ก และการที่เด็กเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธ”
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สิทธิเด็ก

สรุปย่อการประเมินจากการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรอบแรก 
For Thailand 1st UPR in 2011, 30 recommendations were received on the Rights of the Child. 27 recommendations were accepted,  
while 3 recommendations were noted. Recommendations are available on UPR Info’s database: http://s.upr-info.org/1EEzKmA 

Accepted Recommendations on Rights of the Child: 
1. Australia: Ratify the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and its Protocols to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, especially Women and Children, and Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air
2. Singapore: Continue to work closely with ASEAN to build on the mechanisms of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights (AICHR) and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) to promote and 
protect the rights of the peoples of ASEAN

3. Vietnam: Strengthen the implementation of policies and measures to protect vulnerable social groups like women, children, poor people, 
ethnic minorities, migrants

4. Uruguay: Combat discriminatory practices against children and adolescents belonging to minorities or in a situation of special vulnerability
5. Egypt: Pursue efforts to ensure gender equality and combat violence against women and children
6. Bangladesh: Continue to promote and protect the rights of women and children
7. Uruguay: Review the legislation and national public policies regarding the rights of the child in the light of the Convention on the Rights of the 

Child and its Optional Protocols
8. South Africa: Enhance policy for the protection of children’s rights and strengthen mechanisms currently in place and promote and protect 

the rights of children
9. Honduras: Strengthen the systems of legal assistance and psycho-social protection so that they are adapted to the particular needs of  

minors and prevent them from becoming again victims of domestic violence
10. Republic of Korea: Implement more rigorously the existing mechanisms to protect and assist children living and/or working on the streets
11. Malaysia: Continue cooperating closely with neighbouring countries in combating and suppressing trafficking in persons, particularly women 

and girls and in addressing the situation of irregular migrants, refugees and asylum-seekers
12. Moldova: Increase efforts to effectively prevent trafficking in human beings for purposes of sexual exploitation and forced labour, including 

child prostitution
13. Uruguay: Adopt all necessary measures to tackle the root causes of the problems of child prostitution, sexual tourism, use of children in 

pornography and trafficking in women, stepping up its efforts to improve the economic situation
14. Sweden: Seriously address the issues of child pornography and human trafficking in girls and boys for sexual purposes, including by  

encouraging police and border forces to strengthen efforts at fighting these phenomena as well as seeking accountability where lack of state 
efforts at prosecution could amount to human rights violations

15. Lebanon: Further accelerate the reform of the justice system to ensure equal treatment for all citizens while continuing to pay specific  
attention to women and children

16. Austria: Consider developing a system of alternative sentencing to effectively reduce the number of women and children held in prison
17. Slovakia: Review its penitentiary policy to become more gender-sensitive and child-friendly, taking on board the interests of mother-prisoners 

and their minor children
18. Brazil: Consider raising (from 7 years old) the minimum age of criminal responsibility
19. Slovakia: Ensure separation of juvenile offenders from adult inmates
20. Slovenia: Ensure equal access to education, social security, health care and economic opportunities for women, including Muslim women 

and women entering early marriages
21. Slovenia: Address the problems of maternal mortality and child malnutrition in remote areas of the country
22. Sri Lanka: Continue enhancing the quality of the access to education, including equal access to education for all children
23. Uruguay: Adopt all necessary measures to eradicate the abuse and sexual exploitation of children, corporal punishment, and to combat the 

worst forms of child labour
24. Slovenia: Prohibit corporal punishment of children in all settings
25. Slovenia: Raise the minimum age of criminal responsibility to at least 12 years, as recommended by the CRC, and enforce compulsory  

segregation of juveniles from adults in detention
26. Austria: Raise the minimum age of criminal responsibility to at least 12 years, in line with the recommendations by the Committee on the 

Rights of the Child
27. Finland: Apply a comprehensive sexual and reproductive health and rights approach to guarantee access of all sex workers, as well as their 

clients and clients’ spouses and partners, to adequate health services and sexual education
 
Noted Recommendations on Rights of the Child:  
28. Uruguay: Adopt all necessary measures to eradicate the recruitment of children by armed groups 
29. Honduras: End the recruitment of children and their participation in armed groups
30. Slovenia: Review security laws to ensure their conformity with the international human rights standards and in particular with regard to  

juvenile (alleged) offenders
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ข้อเสนอแนะ
The recommendations are proposed based on recommendations previously made by UN treaty bodies and special procedures:

1. Recommendation 1 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4  
“Raise the minimum age of criminal responsibility to an internationally acceptable age and in no circumstances below the age of 12 years.”

2. Recommendation 2 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4  
“Prohibit explicitly by law corporal punishment of children in the home and alternative care settings, including for disciplinary purposes.”

3. Recommendation 3 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4  
 “The introduction of an explicit national legal ban on all forms of violence against children in all settings.”

4. Recommendation 4 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding Observa-
tions: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4 “The Committee 
recommends that the State party take measures to ensure that children’s right to privacy is respected at all times, especially in the mass 
media. It recommends that the State party enact legislation to protect the identities of children from being reported in all forms of media and 
establish effective monitoring mechanisms to ensure compliance. It also recommends that the State party continue sensitizing mass media 
professionals on children’s rights and promote the involvement of children in decisions and production of children’s programmes.”

5. Recommendation 5 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4 “The 
Committee urges the State party to strengthen its efforts to combat corruption at all levels and sectors, including by developing and  
mplementing a vigorous anti-corruption policy, carrying out anti-corruption campaigns and strengthening institutional capacities to effectively 
detect, investigate and prosecute cases of corruption.”

6. Recommendation 6: [N/A]

7. Recommendation 7 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (17 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention CRC/C/THA/CO/3-4 “The 
Committee urges the State party to further review and enact legislation in order to ensure that all children who are at risk of becoming  
stateless, including children belonging to the disadvantaged groups mentioned in paragraph 41, are provided with access to Thai nationality. 
The Committee recommends that the State party consider ratifying the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and its 
19 67 Optional Protocol, and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.”

8. Recommendation 8: [N/A]

9. Recommendation 9 is based on: Committee On The Rights Of The Child: Fifty- ninth session (21 February 2012). Concluding  
Observations: Thailand Consideration of reports submitted by States parties under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict CRC/C/OPAC/THA/CO/1 Section VI. Protection, recovery and  
reintegration, “The Committee calls upon the State party to review its security - related laws with a view to prohibiting criminal or  
administrative proceedings against children under the age of 18 as well as prohibiting their detention in military detention centres. It r 
ecommends that all children under the age of 18 be handled by the juvenile justice system in all circumstances.”

10. Recommendation 10 is based on: Committee on the Elimination of Racial Discrimination (15 November 2012). Concluding observations 
on the first to third periodic reports of Thailand, adopted by the Committee at its eighty-first session CERD/C/THA/CO/1-3 Section C.  
Concerns and recommendations, “The Committee calls on the State party to strengthen efforts to protect and conserve ethnic languages 
and to allocate the necessary resources for the promotion of the teaching of ethnic languages in schools.”
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