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I. บทนำ� 

คว�มเป็นม�

1.  ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่  
28 มกราคม 2546 ส่งผลให้อนุสัญญาฯ มีผลใช้ 
บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้จัดส่งรายงาน
ประเทศฯ ฉบับที่ 1 - 3 (2547 - 2551) ตามข้อ 9  
ของอนุสัญญาฯ เมื่อเดือนมิ ถุนายน 2554 
(เผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือนตุลาคม 2554)  
และคณะผู้แทนไทยได้เ ดินทางไปนำาเสนอ 
รายงานประเทศฯ ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ (คณะกรรมการสหประชาชาติฯ)  
ระหว่างวันท่ี 9 - 10 สิงหาคม 2555 หลังจากน้ัน  
คณะกรรมการสหประชาชาตฯิ ไดร้บัรองขอ้สงัเกต 
เชิงสรุป (concluding observations) และ 
ข้อเสนอแนะ (recommendations) (CERD/C/
THA/CO/1-3) ในการประชุมสมัยที่ 81 ระหว่าง
วันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2555

2.  หลังจากนั้น ประเทศไทยได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการ
สหประชาชาติฯ ร้องขอให้จัดส่งภายใน 1 ปี  
ซึง่เปน็ขอ้มูลเกีย่วกบัการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะ 
ในย่อหน้าที่ 20 (สถานการณ์หญิงไทยเชื้อสาย 
มาเลย)์ ยอ่หนา้ที ่21 (การบังคบัใช้กฎหมายพเิศษ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) และย่อหน้าที่ 25  
(ผู้แสวงหาท่ีพักพิงและผู้หนีภัย) ของข้อสังเกต 
เชิงสรุป

3.  นอกจากนั้น ประเทศไทยได้จัดทำาคำาตอบ 
ต่อข้อห่วงกังวลที่คณะกรรมการสหประชาชาติฯ  
หยิ บยกขึ้ น สอบถามตามห นั งสื อล งวั นที่   
11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเก่ียวกับข้อกล่าวหา
ในการข่มขู่สมาชิกองค์กรภาคประชาสังคม 
ของมลายู-ไทย และการจัดเก็บตัวอย่าง DNA  
จากนักเรียนไทยเช้ือสายมาเลย์ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ และหนังสือของคณะกรรมการ 
สหประชาชาติฯ ลงวันที่  3 ตุลาคม 2559  
เ ก่ียวกับข้อกล่าวหาว่ามีการใช้ความรุนแรง 
ต่อชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ประเทศไทย ทั้ ง น้ี  คำาตอบ
โดยละเอียดต่อหนังสือติดตามสอบถามของ 
คณะกรรมการสหประชาชาติ ฯ  ลง วันที่   
17 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการ 
ใช้ความรุนแรงต่อชาวกะเหร่ียงท่ีอาศัยอยู่ในอุทยาน 
แห่งชาติแก่งกระจานได้ถูกจัดส่งให้แยกต่างหาก 
แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายาม 
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ถูกสะท้อน 
ไว้ในรายงานประเทศฯ ฉบับปัจจุบันน้ีด้วยเช่นกัน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมด 
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I. Introduction

Background

1. Thailand became a State Party to the  
International Convention on the Elimination  
of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 
through accession on 28 January 2003 
which came into effect on 27 February 
2003. Thailand submitted its first to third 
periodic reports (2004 - 2008) under Article 9  
of the Convention in June 2011 (published  
in October 2011) and orally presented to  
the Committee on the Elimination of  
Racial Discrimination (the Committee)  
during 9 - 10 August 2012. The Committee  
thereafter adopted its concluding  
observations and recommendations  
(CERD/C/THA/CO/1-3) at its eighty-first  
session during 6 - 31 August 2012.

2. Thailand, subsequently, provided  
additional information in December 2013 
(CERD/C/THA/CO/1-3/Add.1.), in response 
to the Committee’s request to receive 
information within one year on the  
implementation of the recommendations 
contained in para. 20 (situation of Thai 
women of Malay ethnic origin), para. 21 

(special laws application in the southern  
border provinces (SBPs) and para. 25 
(asylum seekers and refugees) of its  
concluding observations. 

3. In addition, Thailand provided responses 
to the concerns raised in the Committee’s  
letter dated 11 May 2015 regarding the 
alleged intimidation of members of  
Malayu-Thai Society Organizations and 
the collection of DNA samples from Thai  
students of Malay ethnic origin living in 
the SBPs and the Committee’s letter 
dated 3 October 2016 concerning the 
alleged violence against the Karen people 
living in the Kaeng Krachan National Park 
(KKNP), Thailand. A detailed response to 
the Committee’s follow-up letter dated  
17 May 2017 concerning the alleged violence  
against the Karen people living in KKNP 
has been submitted separately, however, 
the information related to government’s 
efforts to address the issue has been  
reflected in this present periodic report 
for a comprehensive overview.
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4.  รายงานประเทศฯ ฉบับปัจจุบันเป็นรายงาน 
ประเทศฯ ที่รวมฉบับที่ 4 ถึงฉบับที่ 7 ไว้ด้วยกัน 
(2556 - 2558) โดยได้ยกร่างขึ้นตามแนวทาง
การจัดทำารายงานประเทศฯ ของคณะกรรมการ
สหประชาชาติ (CERD/C/2007/1) และได้ขยาย
การครอบคลุมเนื้อหาพัฒนาการต่าง ๆ จนถึง 
เดือนมีนาคม 2562 ท้ังน้ี ในช่วงการเตรียม 
การจัดทำารายงานประเทศฯ ฉบับนี้ ประเทศไทย 
ไดจ้ดัสง่รายงานประเทศฯ เพือ่นำาเสนอการอนวุตัิ 
ตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
หลายฉบับเช่นกัน ซ่ึงในจำานวนน้ีรวมถึงรายงาน 
ประเทศฯ ฉบับแรกของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน  
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำายีศักดิ์ศรี กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
ตลอดจนรายงานประเทศฯ ของกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสทิธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง 
และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ

	 กระบวนการจัดทำารายงานประเทศฯ	

5.  กระบวนการจัดทำารายงานประเทศฯ ฉบับนี้ 
ดำาเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติ 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ซ่ึงอยู่ 
ภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยตุธิรรม โดยมอีำานาจหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิการนำา
พนัธกรณภีายใต้อนสุญัญาฯ ไปปฏบิตัใินประเทศ 

6.  กระบวนการจัดทำารายงานประเทศฯ ดำาเนินการ 
ในช่วงระหวา่งป ี2557 - 2561 โดยการมสีว่นร่วม 
จากทุกภาคส่ วน ซึ่ งหมายรวมถึ งภาครั ฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มชาติพันธุ์  
ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  
โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีหารือ 9 ครั้ ง  
ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอื่น ๆ โดยมี 
วั ตถุประสง ค์ เพื่ อ เผยแพ ร่ข้ อมู ล เกี่ ย วกับ 
รายงานประเทศฯ ฉบบัแรก และขอ้สงัเกตเชงิสรุป 
ที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสหประชาชาติฯ  
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาเร็จและ 
ข้อทา้ทายในการอนวุตัอินสุญัญาฯ ของประเทศไทย  
รวมถึงติดตามและแก้ไขปัญหาข้อห่วงกังวล 
ที่คณะกรรมการสหประชาชาติฯ ได้ให้ไว้ใน 
ข้อสังเกตเชิงสรุปดังกล่าว 

 
7.  ร่างรายงานประเทศฯ ฉบับแรกได้ถูกนำาเสนอ 

ในการประ ชุม เชิ งปฏิบั ติ การ เพื่ อ วิพากษ์  
ร่างรายงานประเทศฯ จำานวน 5 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้น 
ในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาคที่แตกต่างกัน  
จากนั้นจึงได้นำาไปปรับปรงุร่างรายงานประเทศฯ  
จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การอนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 
ในทุกรูปแบบ และคณะรัฐมนตรีตามลำาดับ ทั้งนี้  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงร่างรายงานประเทศฯ และ 
จัดทำาคำาแปลร่างรายงานประเทศฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
ให้แล้วเสร็จต่อไป
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4. The present report is a collection of 
the fourth to seventh periodic reports  
(2013 - 2015), which has been drawn up in 
accordance with the Committee’s reporting 
guidelines (CERD/C/2007/1) and extended 
to cover the progresses up to March 2019. 
During the preparation process of this report,  
reports on Thailand’s implementation  
pursuant to other human rights treaties were 
also submitted. These include the initial reports  
of the Convention against Torture and Other 
Cruel Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CAT), the International Covenant  
on Economic, Social and Cultural Rights  
(ICESCR) and the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD), as well as the 
periodic reports of the International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR) and the 
Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women (CEDAW).

 Report’s preparation process

5. The preparation process of this report is  
undertaken by the National Committee for  
the Promotion of Implementation of the  
CERD, operating under the Rights and Liberties  
Protection Department (RLPD) under the  
Ministry of Justice (MOJ), with the mandate  
to promote domestic implementation of 
the obligations under the CERD.

6. The report’s preparation process was 
conducted during 2014 - 2018 with the  
participation of all sectors including the  
public sector, the private sector, civil society,  
ethnic groups, as well as all persons  
concerned across the country. Nine  
consultative forums were organized in  
Bangkok and other regions in order to  
disseminate information on the initial 
report and the Committee’s concluding  
observations, to exchange views on the  
achievements and challenges on Thailand’s  
implementation of the Convention and  
to follow-up and address concerns  
expressed by the Committee in its  
concluding observations. 

7. The zero draft of the report was presented 
at 5 workshops in Bangkok and 4 different  
regions for comments and accordingly  
revised. The draft report was approved by 
the National Committee for the Promotion  
of Implementation of the CERD and the  
Cabinet respectively. According to the  
Cabinet’s resolution on 4 December 2018, 
the MOJ and Ministry of Foreign Affairs  
(MFA) were assigned to incorporate  
comments from concerned agencies and 
finalize the English translation of the report. 
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เอ. ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รสหประช�ช�ติฯ  

1  มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
จะกระทำามไิด ้มาตรการท่ีรัฐกำาหนดข้ึนเพ่ือขจัดอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลอืน่ ยอ่มไมถื่อเปน็ 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

2 มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

II. คำ�ตอบต�มข้อสังเกตเชิงสรุป
(CERD/C/THA/CO/1-3)

 การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ		ภายในประเทศ 
 

8.  ตามทีไ่ด้ให้ขอ้มลูไวใ้นรายงานประเทศฯ ฉบบัแรก 
ถึงฉบับที่สาม อนุสัญญาฯ ไม่ได้มีผลบังคับใช้ 
โดยตรงในระบบกฎหมายภายในของประเทศไทย  
แต่สิทธิทั้งหลายที่ ได้รับการรับรองไว้ภายใต้ 
อนุสัญญาฯ ได้ ถูกบรรจุ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

9.  ต้ังแต่ปี 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้รับรองและสร้างกฎเกณฑ์พื้นฐานเพื่อรองรับ 
ระบบท่ีตอบสนองความต้องการของพหุสังคม 
และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสังคม  
โดย เฉพาะการกำ าหนดบทบัญญั ติ ท่ีห้ าม 
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ (มาตรา 30 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25401)  
และการรับรองทางกฎหมายอย่างหนักแน่นเพ่ือประกัน 
การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบของกลุม่ชาตพัินธุต์า่ง ๆ   
ในประเทศไทย (มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 25402) รัฐธรรมนูญ 
ฉ บั บ ห ลั ง จ า ก น้ั น  ร ว ม ถึ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบัุน (รฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560) ซึง่ประกาศใช้ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้ยืนยันและตั้งอยู ่
บนหลักการดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งหลักการเหล่านั้น 
เป็นหัวใจสำาคัญที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตาม 
บทบัญญัติทุกข้อภายใต้อนุสัญญาฯ (ดูหมวด 3  
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
มาตรา 25 - 49 หมวด 5 เรื่องหน้าที่ของรัฐ  
มาตรา 51 - 63 และหมวด 6 เรื่องแนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 64 - 78 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560)
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1   Section 30 – All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. Men and women shall 
enjoy equal rights. Discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, physical 
or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, 
shall not be permitted. Measures determined by the State in order to eliminate obstacle to or to promote persons’ ability  
to exercise their rights and liberties as other persons shall not be deemed as discrimination under paragraph three. 

2 Section 46 – Persons so assembling as to be a traditional community shall have the right to conserve or restore their customs, 
local knowledge, arts or good culture of their community and of the nation and participate in the management, maintenance,  
preservation and exploitation of natural resources and the environment in a balanced fashion and persistently as provided by law.

A. Concerns and recommendations of the Committee  

II. Responses to the concluding  
observations (CERD/C/THA/CO/1-3)

Domestic application of
  the Convention  

8. As reflected in the first to third periodic 
reports, while the Convention itself is 
not directly applicable in domestic legal 
system, but the rights guaranteed under 
the Convention have been laid down to  
a large extent in the Thai Constitution and 
relevant legislation. 

9. Since 1997, the Constitution of the Kingdom  
of Thailand has adopted and established  
the ground rules for a system more  
conducive to the needs of a pluralistic and  
cohesive society, specifically under the  

prohibition of all forms of discrimination  
clause (Section 30 of the 1997 Constitution1),  
and provided a firm legal recognition  
ensuring the harmonious co-existence  
of ethnic groups in Thailand (Section 46  
of the 1997 Constitution2). The subsequent  
Constitutions, including the current Thai 
Constitution (the 2017 Constitution) 
promulgated on 6 April 2017, reaffirm 
and build on these doctrines which 
are the enabling keys to give effect to 
all provisions of the Convention (See 
Chapter III on Rights and Liberties of the 
Thai People - Section 25 - 49, Chapter V 
on Duties of State - Section 51 - 63, and 
Chapter VI on the Directive Principles of 
State Policies - Section 64 - 78 of the 2017 
Thai Constitution).
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10. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองว่า 
บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหมาย และ
ห้ามกระทำา “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
แก่บุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง 
ถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ  
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมอืง” อกีทัง้มาตรา 70 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำาหนด
หน้าท่ีแก่รัฐอย่างชัดเจนผ่านทางกฎหมาย
หรือการกำาหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
ประเทศวา่จะตอ้ง “สง่เสริมและใหค้วามคุม้ครอง 
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำารงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถีชีวิต 
ดั้ ง เดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  
โดยไม่ถูกรบกวน ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เปน็อันตรายต่อความมัน่คงของรฐั สขุภาพ หรือ
อนามัย”

 
11. นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้แผนปฏิรูป 
ประเทศ เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 ซ่ึงครอบคลุม 
ทั้งหมด 11 ด้าน กล่าวคือ ด้านการเมือง  
การบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎหมาย กระบวนการ 
ยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน และ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศได้กำาหนด 
แนวทางสำ าหรั บการ ขับ เคลื่ อนประ เทศ 

ใหส้อดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และวาระ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 2030 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ  
เหล่านี้ มีผลผูกพันตามกฎหมาย และหน่วยงาน 
ของรัฐทั้งหมดจะต้องนำาไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ แผนปฏริปูประเทศด้านสงัคมซึง่มุง่เนน้ 
ก า ร ข จั ด สิ่ ง กี ด ข ว า ง แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ อ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในทุกมิติเพ่ือสร้างสังคม 
แห่งการมีส่วนร่วม ท้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ต่ำา  
บุคคลไร้ที่พึ่ง และบุคคลไร้สัญชาติ หรือไม่มี 
สถานะทางกฎหมายตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์  
อดีตผู้ต้องขัง และบุคคลที่ติดเชื้อ HIV/AIDS 

12.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ยังได้รับรองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -  
2580 )  เ มื่ อ วั นที่  1 3  ตุ ล าคม  2561  
ซ่ึงยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีสำาคัญภายใต้ประเด็นการเข้าถึง 
โอกาสอย่างเท่าเทียมและความเท่าเทียมกัน 
ทางสงัคม คอื การสง่เสรมิการพฒันาบนพืน้ฐาน 
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักซึ่งส่งเสริม 
คุณค่าของความหลากหลาย เช่น ชาติพันธุ์  
ศาสนา และวฒันธรรม รวมถงึการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
การส่งเสริมสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที่เท่าเทียมกัน โดยให้ความสำาคัญกับศาสตร์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนและชุมชน  
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในรากเหง้า การรักษา 
อัตลักษณ์และวิถีชี วิตดั้ ง เดิม และปลูกฝัง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมกับส่งเสริม 
คุณค่าของความหลากหลาย ยุทธศาสตร์ฯ  
ดังกล่าว ยังได้กำาหนดกรอบการดำาเนินงาน 
สำาหรับนักการเมืองและผู้กำาหนดนโยบาย 
เพื่อสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษา 
ในการส่งเสริมคุณค่าของความหลากหลาย 
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10. Specifically, Section 27 of the 2017  
Constitution guarantees that all persons  
are equal before the law and prohibits  
“discrimination against a person on the  
grounds of differences in origin, race,  
language, sex, age, disability, physical or  
health condition, personal status, economic  
and social standing, religious belief,  
education, or political view.” While  
Section 70 of the 2017 Constitution clearly  
directs the State, through legislation  
and determination of policy for the  
administration of State affairs, to “promote  
and provide protection for different  
ethnic groups to have the right to live in the  
society according to the traditional culture, 
custom, and ways of life on a voluntary 
basis, peacefully and without interference, 
insofar as it is not contrary to public order 
or good morals or does not endanger the 
security of the State, health or sanitation.”

11. Furthermore, the 2017 Constitution prompted  
the promulgation of the National Reform 
Plans covering 11 areas, including politics, 
public administration, laws, justice system,  
economy, natural resources and environment,  
public health, mass media and IT, social 
issues, energy and anti-corruption on 6 April  
2018. The Plans provide guidelines for the  
country to move forward in line with the  
Thailand 4.0 Agenda as well as the 2030  
Sustainable Development Agenda. 

They are legally binding and state agencies  
must implement them. Particularly,  
the National Reform Plan on Social Issues 
focuses on the unlocking barriers and  
obstacles of the disadvantaged groups in all 
aspects in order to create social inclusion. 
The target groups include children, women, 
persons with disabilities, older persons,  
low income persons, helpless persons, and  
persons without nationality or legal status  
under the law on civil registration, former  
prisoners, and persons living with HIV/AIDS.

12. The 2017 Constitution also prompted 
the endorsement of the 20-year National 
Strategies (2018 - 2037) on 13 October 
2018. One of the key strategies under equal 
opportunity and social equality issues  
is the promotion of development based 
on social and cultural capital that value 
diversity, such as ethnicity, religion and 
culture, and non-discrimination as well as 
the promotion of equal rights and dignity  
of ethnic groups by giving importance 
to the local knowledge and wisdom of 
people and communities, promoting pride 
of their roots, preserving identity and  
a traditional way of life, and cultivating 
common grounds while valuing diversity. 
The strategy also provides a framework  
for politicians and policy makers to  
support the roles of educational institutions  
in enhancing the values of social and 
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3  ดูมาตรา 23 - 27 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ทางสังคมและวัฒนธรรม และแปรรูปคุณค่า 
ดังกล่าวให้เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้าง 
ความเขม้แขง็แก่เศรษฐกจิพ้ืนฐานและเสรมิสรา้ง 
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีมรดก 
ทางวัฒนธรรมในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย  
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวจะถูกทบทวนทุก ๆ  
5 ปี และการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ  
จะถูกตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
รวมถึงคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ  
กรณกีารดำาเนนิการท่ีไมเ่ปน็ไปตามยทุธศาสตรฯ์  
อาจถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพ่ือพิจารณาดำาเนินการ 
ต่อไป3 

13.  กฎหมาย และการดำาเนินการทั้งหมดที่กระทำา 
โดยรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ  
ต้องสอดคลอ้งกับรฐัธรรมนญู แผนปฏริปูประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)  
ซึง่สอดรบักบัสทิธติา่ง ๆ  ทีก่ำาหนดไวใ้นอนสุญัญาฯ  
อยู่แล้ว ตัวอย่างกฎหมายดังกล่าวท่ีห้ามการกระทำา 
ท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมถึงมาตรา 22 แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
(2003) และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 (2007) สำาหรับการทบทวน
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์จะได้กล่าวถึง 
ต่อไปในรายงานประเทศฯ ฉบับนี้

	 ถ้อยแถลงตีความ	

14.  ประเทศไทยยืนยันที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 
อย่างเต็มท่ี และใช้มาตรการในเชิงปฏิบัติ 
ที่ เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ เกิดการประกันสิทธิ  
ตามอนุสัญญาฯ รัฐธรรมนูญฯ ได้รับรองความเท่าเทียมกัน 
ระหว่างเช้ือชาติต่าง ๆ โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึง 
ของอตัลกัษณร์ว่มและหา้มการเลอืกปฏบิตั ิไมว่า่ 
ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด  
เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย 
หรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือ 
ความเห็นทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 
ที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาฯ แม้คำาว่า “สีผิว”  
“การสืบเชื้อสาย” หรือ “สัญชาติ” จะไม่ได้ 
ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญฯ  
แต่คำาเหล่านั้นถูกกำาหนดให้อยู่ ในขอบเขต 
ความหมายของคำาว่า “ถิ่นกำาเนิด” “เชื้อชาติ”  
“ภาษา” และ “สถานะของบุคคล” นอกจากนี้  
ความสอดคล้องของถ้อยแถลงตีความกับ 
อนุสัญญาฯ ควรถูกนำามาพิจารณาประกอบกับ
แนวปฏิบัติของประเทศไทยในการดำาเนินการ
พันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
ยอ่หน้าที ่13 วา่กฎหมายหรือการกระทำาทัง้หมด
ที่กระทำาโดยรัฐบาล ศาล และหน่วยงานของรัฐ  
จะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 - 2580)

	 คำานิยามและการกำาหนดให้การเลือก
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cultural diversity and transforming them 
into economic values in order to reinforce 
the economic foundation as well as to 
promote cooperation with neighboring  
countries who share the same cultural 
heritages with Thailand. The Strategies 
will be reviewed every five years and its  
compliance will be monitored by the House 
of Representatives and the Senate as well 
as the Committee in Charge of Preparation 
of National Strategies. A non-compliance 
case may be transmitted to the National 
Anti-Corruption Commission (NACC) for 
further action.3

13. All laws and actions taken by the governments,  
courts and administrative agencies must 
comply with the Constitution, National 
Reform Plans and the 20-year National 
Strategies (2018 - 2037), thus in compliance  
with the rights enumerated in the  
Convention. Examples of laws that prohibit  
discriminatory acts include Article 22  
of the Child Protection Act B.E. 2546  
(2003) and Article 7 of the Child and Youth  
Promotion Act B.E. 2550 (2007). Further  
reviews of policies and laws pertaining to  
the protection and promotion of the 
rights of ethnic groups will be highlighted  
subsequently in this present periodic report. 

3  See Article 23 - 27 of the National Strategies Preparation Act, B.E. 2560 (2017)

 The interpretative declaration 
 

14. Thailand is committed to the full  
implementation of the Convention and 
takes a practical approach for the realization 
of the rights enshrined in the Convention. 
The Constitution guarantees that equality 
among the various races is an integral part 
of our collective identity and prohibits any 
discrimination on the grounds of differences 
in origin, race, language, sex, age, disability,  
physical or health condition, personal status,  
economic and social standing, religious  
belief, education, or political view, which are,  
indeed, broader than those listed under the  
Convention. Even though the terms “colour”,  
“descent” or “national” are not used in  
Section 25 of the Constitution, they are  
subsumed under “origin”, “race”, “language”,  
and “personal status.” In addition,  
the compatibility of the interpretative  
declaration with the Convention should be 
considered together with Thailand’s practices  
in carrying out its obligations under the  
Convention. As mentioned in para. 13, all laws 
and actions taken by the governments, courts 
and administrative agencies must comply with 
the Constitution, National Reform Plans and 
the 20-year National Strategies (2018 - 2037). 
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	 คำานิยามและการกำาหนดให้การเลือก
	 ปฏิบัติทางเช้ือชาติเป็นความผิดอาญา	
 

15.  มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญฯ ได้กำาหนด 
ห้ามเ ลือกปฏิบัติ ต่อกฎหมาย มาตรการ  
และการกระทำาใด ๆ  เพือ่ต่อต้านการเลอืกปฏิบัติ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทุกบริบทของชีวิต  
เช่น การจ้างงาน และการแต่งต้ังบุคคลตามอำานาจรัฐ  
การดำาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการได้มา  
การถือครอง หรือการสละทรัพย์สิน และการจัดต้ัง 
หรือทำาการค้า ธุรกิจ อนาชีพ วิชาชีพ หรือการจ้างงาน  
ในกรณีไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อำานาจฟ้องร้อง 
ดำาเนินคดีแก่การกระทำาท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ และการร้องขอค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการละเมิดนั้น มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญฯ 
อนุญาตให้ “บุคคลใดซึ่งถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฯ  
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือใช้สิทธิ 
ฟ้องร้องคดีต่อศาล หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ 
คดีในศาลได้” ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติ แต่การยุยงให้เกิดความเกลียดชัง
ทางเชื้อชาติ และวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง 
ถอืเป็นลกัษณะของการกระทำาความผดิฐานยยุง 
ปลกุปัน่ หมิน่ประมาท หรอืดูหมิน่ ตามประมวล 
กฎหมายอาญาหรื อ กฎหมายอื่ น ๆ  ไ ด้   
ในขณะเดียวกัน ยังมีการฟ้องร้องคดีเก่ียวกับ 
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในศาลปกครอง  
ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในย่อหน้าที่ 22 

16.  ข้อกำาหนดในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ 
ข้อ 2 ย่อหน้าที่  1 (ดี )  ของอนุสัญญาฯ  
อาจดำาเนินการด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจาก 
การบัญญัติกฎหมายก็ ได้  หากวิธีการนั้น  
มีความเหมาะสม และหากการบัญญัติกฎหมาย
ไม่มีความจำาเป็นในสถานการณ์เช่นน้ัน ดังน้ัน  
ประเทศไทยจึงสามารถแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชือ้ชาตผิา่นทัง้ทางกฎหมาย นโยบาย สถาบนั  
และโครงการทีพิ่จารณาแลว้วา่มีความเหมาะสม

	 การทบวนนโยบายระดับชาติ
	 และท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ	
 

17.  ตามรายงานเรือ่ง “ความพร้อมของประเทศไทย
ในการถอนข้อสงวนภายใต้อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บัติ  
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ พ.ศ. 2557 (2014)” 
กฎหมายปัจจุบันของประเทศไทยหลายฉบับ 
ต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการสทิธมินุษยชนและ 
มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัการสทิธิมนษุยชนตา่ง ๆ   
อย่างชัดเจน ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
สญัชาต ิเดก็ สตร ีแรงงาน การค้ามนุษย ์และสือ่  
ทั้งนี้ ไม่มีกฎหมายหรือนโยบายทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นที่ส่งผลเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ตอ่กลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่ใดกลุม่หน่ึงเปน็การเฉพาะ
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 Definition and criminalization 
 of racial discrimination 
 

15. Section 25 of the Constitution on prohibition  
against discrimination directs any laws, 
measures and actions to combat direct and 
indirect discrimination in all fields of public 
life such as employment and appointment 
under a public authority, administration of 
law relating to the acquisition, holding or 
disposition of property, and establishment 
or conduct of trade, business, profession, 
vocation or employment. In the absence  
of legal provisions to enable the prosecution  
of acts of racial discrimination and the  
request of redress for violations, Section 25  
of the Constitution allows “any person, 
whose rights or liberties protected under 
the Constitution are violated, can invoke 
the provisions of the Constitution to  
exercise his or her right to bring a lawsuit or 
to defend himself or herself in the Court.” 
While Thailand has yet to adopt a stand-
alone legislation on racial discrimination, 
incitement of racial hatred and hate speech 
may be punished as sedition, defamation or 
insult in line with the Criminal Act and other 
laws. In the meantime, numerous lawsuits 
related to racial discrimination have been 
filed at the Administrative Court, which will 
be elaborated further in para. 22. 

16. Requirement of the obligation under  
Article 2, paragraph 1 (d) of the Convention  
may be implemented by means other than 
legislation if such means is appropriate,  
and if legislation is not required by  
circumstances, hence Thailand addresses 
the issue of racial discrimination through 
laws, policies, institutions and programs 
as deemed appropriate.

 Systematic review of national 
 and local policies 

17. According to the report “Thailand’s  
Preparedness regarding the Withdrawal of 
the Reservation under the International 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (2014)”, 
a number of existing laws are based on, 
and contain explicit provisions relating to, 
human rights principles. These include 
laws pertaining to nationality, children, 
women, labour, human trafficking, and 
media. No national and local policy and 
law has any discriminatory impact on  
a particular ethnic group.
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18.  ในขณะที่ การยุยง ใ ห้ เกิดความเกลียดชั ง 
ทางเช้ือชาติและวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง 
อาจถูกลงโทษในความผิดฐานยุยงปลุกปั่น  
หม่ินประมาท หรอืดูหมิน่ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ยังมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2551  
(2008) ที่ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกอากาศ 
รายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำา 
ซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบ 
ต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ 
หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ ายแรง  
ผู้ ได้รับใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว  
จะต้องถูกปรับสำาหรับโทษทางปกครองชั้น 2  
โดยค่าปรับอยู่ในอัตราต้ังแต่ 50,000 บาท  
(1,562 เหรียญสหรัฐ) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
(15,620 เหรียญสหรัฐ) (มาตรา 57 และ 59)  
นอกจากนั้น มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (1979) กำาหนด 
ให้ผู้ทีโ่ฆษณาโดยใช้ขอ้ความทีเ่ปน็การสนบัสนนุ 
โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำาผิดกฎหมาย 
หรือศีลธรรม หรือนำาไปสู่ความเสื่อมเสีย 
ต่อวัฒนธรรมของชาติ หรือข้อความท่ีจะทำาให้ 
เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคี 
ในหมู่ประชาชน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจำา 
ทั้งปรับ (มาตรา 48)

19.  นอกจากนัน้ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  

(กสทช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (2010) มหีน้าที่ 
พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการดำาเนิน
กิจการโทรคมนาคม และคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจากการถูกเอาเปรียบ 
โดยผู้ประกอบการ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว  
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในการสื่อสาร
โดยวิธีการใด ๆ ผ่านทางโทรคมนาคม ส่งเสริม
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ในการเข้าถึง และการใช้บริการคลื่นความถี่ 
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม

	 การตั้งข้อสงวนข้อบทที่	4	
 

20.  เมื่อได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว กฎหมายและ
ทางปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 15 - 19 นั้น  
มีความสอดคล้องตามพันธกรณีภายใต้ข้อ 4  
ของอนุสญัญาฯ ซึง่เป็นไปตามหลกัการทัง้หลาย
ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
และสทิธติา่ง ๆ  ทีร่บัรองไวใ้นขอ้ 5 ของอนุสญัญาฯ  
การถอนข้อสงวนต่อข้อบทที่ 4 ของอนุสัญญาฯ 
มีผลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
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18. While incitement of racial hatred and 
hate speech may be punished as sedition,  
defamation or insult in line with the Criminal  
Act, Section 37 of the Act on Broadcasting  
and Television Businesses B.E. 2551 
(2008) prohibits a licensee to broadcast  
a program that may affect national security, 
public order or good morals of the people,  
have a nature of obscenity or cause 
serious deterioration of mind or health. 
The licensee who violates the law shall 
be fined for class-2 administrative fine 
ranging from Baht 50,000 (USD 1,562) but 
not exceeding Baht 500,000 (USD 15,620) 
(Section 57 and 59). In addition, Section 22  
of the Consumer Protection Act B.E. 2522  
(1979) criminalizes an advertisement  
containing any statement which directly  
or indirectly supports violation of law 
or morals, is conducive to cultural  
depreciation of the nation, causes disunity  
or prejudice to unity of the people to 
imprisonment for a term not exceeding 
three months or to a fine not exceeding 
Baht thirty thousand, or both (Section 48).

19. In addition, the National Broadcasting 
and Telecommunications Commission  
(NBTC) established by the Act on  
Organization to Assign Radio Frequency  
and to Regulate the Broadcasting and 

Telecommunications Services B.E. 2553 
(2010) has a duty, among others, to give 
approval to an operator who intends to 
operate a telecommunications business 
and to protect the rights and liberties of 
the people from being exploited by the 
operators, to protect individuals’ right of 
privacy and freedom to communicate by 
means of telecommunications; and to 
promote the rights, freedom and equality 
of people in the access to, and use of, 
frequencies in the sound and television 
broadcasting and telecommunications 
services. 

 Reservation to Article 4 
 

20. After careful consideration, the variation 
of existing laws and practices, especially 
those mentioned in para. 15 - 19 above, 
are compatible with the obligations set 
out in Article 4 with due regard to the  
principles embodied in the Universal  
Declaration of Human Rights and the rights 
set forth in Article 5 of the Convention.  
Thailand’s withdrawal of the reservation 
to Article 4 of the Convention took effect 
on 7 October 2016. 
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	 คดีเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

21.  หลักการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย เปน็หลกัการ 
ท่ียึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกระบบศาล  
กล่าวคือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร  
และศาลรัฐธรรมนูญ บคุคลทกุคนในประเทศไทย
ที่รู้ สึกว่าถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานสามารถ 
รอ้งเรยีนผา่นกระบวนการยตุธิรรมได ้ทัง้ทางแพง่ 
และอาญา และสามารถร้องขอใหม้กีารเยยีวยาได ้ 
ทั้งทางศาลและท่ีไม่ใช่ศาล นอกจากนั้น ยังมี
บริการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย และการแต่งต้ังตัวแทนทางกฎหมาย 
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ถูกนำามาใช้กับ
เหยื่อที่ถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติด้วย ดังนี้

 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ได้มีมาตรการดังนี้ 

(1) กำาหนดให้มีคลินิกยุติธรรม 86 แห่ง  
ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
คำาปรึกษาทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ 
ทางกฎหมาย รบัคำารอ้งทกุข ์บรหิารจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือเหยื่อและ
จำาเลยในคดอีาญา และอำานวยความสะดวก
ในการประสานงานระหว่างปัจเจกบุคคล
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่ คิด 
ค่าใช้จ่าย 

(2) ให้บริ การล่ ามมืออาชีพ ให้ แก่ บุคคล 
ทีถ่กูสบืสวนสอบสวน ถกูจบั หรอืถกูตัง้ขอ้หา 
ทางอาญา และจัดหาล่ามในระหว่างดำาเนินคดี 
ทางอาญา 

(3) คุ้มครองพยานในคดีอาญาเพ่ือความปลอดภัย 
แก่พยาน หรือบุคคลที่ใกล้ชิดพยาน และ
มีความเสี่ยงท่ีจะถูกคุกคามหรือล่วงละเมิด
อันเป็นผลจากการที่บุคคลนั้นกลายเป็น 
หรอืกำาลงัจะเปน็พยานตามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
(2003)

 
(4) ช่วยเหลือผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา

โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่บุคคลสองกลุ่ม ได้แก่ ผู้เสียหายและจำาเลย 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (2001) 

(5) จดัตัง้กองทนุยติุธรรมเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลอื 
ทางกฎหมายต่อบุคคล ท้ังกรณีตกเป็นจำาเลย  
และผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการดำาเนินคดี  
หรือได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรูปแบบการช่วยเหลือ 
ครอบคลุมถึ งการปล่ อยตั วชั่ วคราว  
การจัดหาทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล  
และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิคดี
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 Court cases on racial discrimination

21. The principle of equal treatment and 
equality before the law is treated very 
seriously in all court systems: The Court 
of Justice, the Administrative Court, the 
Military Court, and the Constitutional 
Court. All persons in Thailand who feel 
that their basic rights have been violated 
can assert any claims from such violations 
in civil and criminal proceedings in courts 
and seeks redress in terms of non-judicial 
and judicial remedies. A wide range of legal 
services, aids and representation are also 
available. This applies to victims of racial 
discrimination, as follows:

 Ministry of Justice by the RLPD has put 
in place: 

 
(1) 86 Justice clinics located nationwide  

for purposes of providing legal advice,  
disseminating legal knowledge,  
accepting grievances, providing  
complaint management services, 
assisting injured and accused persons 
in criminal cases and facilitating the 
coordination between individuals 
and the relevant agencies for free of 
charge; 

(2) Professional interpreter services to  
persons who are interviewed, arrested, 
or charged in criminal proceedings  
as well as to assist them for the  
interpretation during criminal trials; 

(3) Protection of witnesses in criminal 
cases for the safety of witnesses or 
individuals who are closely related 
to witnesses and at risk of being  
threatened or harassed as a result 
of the person becoming or being  
a witness in accordance with the Witness  
Protection Act B.E. 2546 (2003); 

(4) Assistance to injured persons and 
accused in criminal cases by providing 
financial assistance to two groups of 
individuals, i.e. the injured persons 
and the accused, in accordance with 
the Damages for the Injured Person 
and Compensations and Expenses for 
the Accused in the Criminal Case Act  
B.E. 2544 (2001); 

(5) Justice fund to provide legal aid to 
individuals, including both the accused 
and those who have suffered from the 
trial or those whose human rights have 
been infringed. It covers assistance 
in terms of bail, retaining of lawyers,  
court’s fees and other expenses  
relating to the trial. 
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 กระทรวงแรงงานให้บริการและความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายเกีย่วกบัสิทธิแรงงานแกล่กูจา้ง 
ทุกคนโดยไม่คำานึงถึงสถานะทางกฎหมาย 
ตามที่ ได้ รับรองไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998)  
ซึ่งมีบริการที่สำาคัญ ได้แก่ 

(1) การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการเยยีวยาแรงงานอพยพ รวมถงึบคุคล 
ท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ โดยดำาเนินการ 
ผ่านทางกลไกเยียวยาตามกฎหมาย 

(2) NGOs สามารถย่ืนข้อเสนอโครงการ หรือ 
แผนการดำาเนินงานเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงินจากกองทุนเพ่ือการบริหาร 
จัดการการจ้างงานของคนต่างด้าว 
ตามพระราชกำาหนดการบริหารจัดการ 
การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  
(2017) และข้อกำาหนดคณะกรรมการ 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำางาน
ของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุน  
เ พื่ อ ก า รบริ ห า รจั ด ก า รก า รทำ า ง าน 
ของคนต่างด้าว เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 
2560  กระทรวงแรงงานได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการให้บริการของกองทุน เงื่อนไข 
และกระบวนการสมคัรขอรับบรกิารกองทนุ 
ให้แก่หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในแอปพลิเคชัน 
LINE ของกลุม่ภาคประชาสงัคม (โปรแกรม
ข้อความโต้ตอบที่ ใช้อ ย่างแพร่หลาย 
ในประเทศไทย)  รวมถึ ง ใน เว็บ ไซต์  

ของกรมการจัดหางาน (https://www.doe. 
go.th/fund) 

(3) บริการสายด่วนพร้อมล่าม 24 ชั่วโมง 
สำาหรับแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ ซึ่งมี 
ลา่มประมาณ 100 คน ถูกแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือให้
ปฏิบัติการสำาหรับสายด่วน “1546” และ 
“1694” ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุด 
การจ้าง ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ  
สำานกังานคุม้ครองแรงงานจงัหวดั สำานกังาน 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำาจังหวัด  
และสำานักงานจัดหางานจังหวัด อีกทั้ง 
ยังมีผู้ประสานงานกว่า 60 ภาษา ที่ได้รับ 
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ป ร ะ จำ า ศู น ย์ ค ว บ คุ ม 
การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) 

 
(4) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris  

Seafarer’s  Center )  ถูกจัดตั้ งขึ้ น 
ดว้ยความร่วมมอืสามฝา่ยระหว่างกระทรวง
แรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
และ Stella Maris เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การดำารงชีวิตของแรงงานประมงและ
รับรองการเข้าถึงความช่วยเหลือและกลไก 
การร้องทุกข์สำาหรับแรงงานและเหยื่อ 
ในคดีแรงงาน 

(5) ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง 
ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้ในจังหวดัตาก หนองคาย  
สระแก้ว มุกดาหาร และระนอง เพือ่ใหข้อ้มลู 
เกี่ยวกับสิทธิแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบ 
และคัดกรองแรงงานต่างด้าวเพ่ือที่จะ 
ลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
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 Ministry of Labour offers a wide range of 
services and legal aid relating to labour 
rights to all employees regardless of their 
legal status, as guaranteed under the 
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998). 
Highlights of such the services are: 

(1) Access to legal aid and remedy of 
migrant workers, including those in 
irregular situations, throughout remedy 
mechanisms according to the laws; 

(2) NGOs can submit project proposals 
or work plans to apply for financial 
assistance from the Management of 
Foreign Workers’ Employment Fund 
under the Emergency Decree on 
Foreigners’ Working Management,  
B.E. 2560 (2017) as well as the provisions  
issued on 14 September 2017 by 
the Management of Foreign Workers’ 
Employment Fund Committee on the  
criteria, means, and conditions of the  
use of the Fund. The MOL has widely  
publicized information on the  
availability of the Fund, as well as, 
conditions and procedures of funding  
application, among concerned  
government agencies, the private  
sector, and the NGOs in the NGOs’ Line 
Group (an instant messaging application  
widely used in Thailand) as well as 

on the Department of Employment’s 
website (https://www.doe.go.th/fund); 

 
(3) Hotline services with interpreters are 

provided 24 hours for migrant workers  
all over the country. About 100  
interpreters were appointed to “1546” 
and “1694” hotlines, Post-Arrival and 
Reintegration Centers, Migrant Workers 
Assistance Centers, Provincial Offices 
of Labour Protection and Welfare 
and Provincial Employment Offices.  
60 language coordinators were appointed  
to Port-in and Port-out (PIPO) Centers; 

(4) Stella Maris Seafarer’s Center, a tripartite  
cooperation between MOL, ILO and 
Stella Maris, has been set up to  
improve standards of living of fishery 
workers and ensure accessibility to 
assistance and grievance mechanisms 
for labours and victims in labour cases; 

(5) Post-Arrival and Reintegration Centers 
were established in Tak, Nong Khai,  
Sa Kaeo, Mukdahan and Ranong  
provinces to provide information on 
migrant workers’ rights, to inspect  
and screen migrant workers to  
reduce the risks of malpractice by 
recruitment agencies and to provide  
them with employment preparation. 
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โดยบรษิทัจดัหางาน และเตรยีมความพรอ้ม 
ให้กับแรงงานต่างด้าวในการจ้างงาน 
ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังเป็นศูนย์พักพิงให้กับ
แรงงานขา้มชาตใินการกลบัประเทศตน้ทาง 
ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำานวนท้ังสิ้น 
867,547 คน ได้รับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฯ  
ดังกล่าว 

(6) ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้รับ 
การจัดตั้ ง เพื่อให้ความช่วยเหลือและ 
สนับสนุนแรงงานข้ามชาติ ซ่ึงรวมถึง 
การใหค้ำาปรกึษาเรือ่งคา่ทดแทน ทัง้นี ้ศูนยฯ์  
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และภาคประชาสังคมใน 10 จังหวัด 
ได้แก่ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา 
สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น และตาก 

(7) เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (http://
www.doe.go.th/helpme) มีบริการ  
6 ภาษา (ไทย อังกฤษ พม่า ลาว เขมร  
และเวียดนาม) เพื่อรับเร่ืองร้องทุกข์ 
จากแรงงานข้ามชาติและให้คำาปรึกษา 
แก่แรงงานและบริษัทตลอด 7 วัน/24 ช่ัวโมง

 สำานักงานปลัด สำานักนายกรัฐมนตรี   
ไดก้อ่ตัง้ “ศนูยบ์รกิารประชาชน” ทำาหนา้ที ่
ในการรับเรื่องร้องเรียนและคำาร้องขอ 
เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากบริการสาธารณะ  
ให้คำาปรกึษาทางกฎหมาย ประสานงานกับ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเข้าร่วมการสืบสวน 

หาข้อเท็จจริงในคดีท่ีมีความเร่งด่วน โดยไม่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่าย

 กระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ัง “ศูนย์ดำารงธรรม”  
ท่ัวประเทศ เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์ คำาร้องขอ 
เพ่ือความเป็นธรรม คำาร้องขอความช่วยเหลือ  
รวมถึงการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้ง
ประสานงานและส่งต่อคดีให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไป

 สำานักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้งสำานักงาน 
ท้ังส้ิน 112 แห่ง ท่ัวประเทศ ภายใต้สำานักงาน 
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนและสำานักงานอัยการคุ้มครอง 
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
การบังคับคดีจังหวัด โดยมีจุดประสงค์ 
ในการลดข้อพิพาทและแก้ ไขปัญหา 
ความเหลือ่มล้ำาในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผู้ยากจน ทั้งนี้ การบริการของสำานักงานฯ  
ได้แก่ การให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย การช่วย 
ร่างข้อตกลงและการระงับข้อพิพาททางเลือก  
การจัดหาบัญชีทนายอาสา และการให้ 
ความช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย 
แพ่งและแรงงาน ซึ่งการให้บริการทั้งหมด
ที่กล่าวข้างต้น เป็นการให้บริการฟรี   
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ยังมีสำานักงาน 
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนที่ให้บริการทางกฎหมาย 
แ ก่ ช า ว ไ ท ย แ ล ะ ช า ว ไ ท ย ที่ อ า ศั ย 
อยู่ในต่างประเทศในเร่ืองท่ีเก่ียวพันกับกฎหมาย 
ของประเทศสองประเทศหรือมากกว่านั้น 
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These centers also serve as shelters  
for migrant workers departing to their 
countries of origin. There are total of 
867,547 migrant workers have attended 
training courses at such centers to date; 

(6) Migrant Workers Assistance Centers 
have been established to provide  
help and support for migrant  
workers, including consultation on 
compensation. The centers also  
collaborate with relevant agencies and 
NGOs in 10 provinces, Samut Sakhon, 
Surat Thani, Songkhla, Samut Prakan, 
Chon Buri, Ranong, Chiang Mai, Nakhon 
Ratchasima, Khon Kaen, and Tak; and 

(7) DOE Help ME (http://www.doe.go.th/
helpme) is available in 6 languages (Thai, 
English, Burmese, Laotian, Cambodian 
and Vietnamese) to receive complaints 
from migrant workers and provide  
consultat ion for  workers  and  
companies 24/7.

 The Office of the Permanent Secretary, 
Prime Minister Office founded the 
“Center of Public Service” to receive 
complaints and requests for relief of 
grievances from the public, provide 
legal advice, liaise with related agencies 
and engage in investigations of facts 
in urgent cases. The services of the  
Centre are free of charge.

 Ministry of Interior founded the  
“Damrongdhama Center” responsible 
for accepting complaints, requests for 
justice, requests for assistance, including  
grievances, nation-wide, and liaising 
with and forwarding cases to other  
relevant agencies for their further 
action.

 Office of the Attorney-General founded  
112 offices nation-wide under the  
Department of Legal Aid and Civil Rights 
Protection and the Provincial Office of 
the Prosecutor for the Protection of 
Rights, Legal Aid and Legal Execution 
to protect rights, liberties and interest 
of people in Thailand. This is aimed 
at reducing conflicts and addressing  
disparities within the society, especially 
for those living in poverty. The offices’ 
services include legal counselling, 
assisting in drafting agreement and  
alternative dispute resolutions, providing  
a list of volunteer lawyers and assisting 
in civil and labour law proceedings – 
all for free of charge. There is also the 
Office of International People’s Rights 
Protection to provide legal services 
for Thai nationals in Thailand or living 
aboard on the issues pertaining the 
laws of two or more countries.
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 เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ก่อต้ังสำานักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำาปรึกษา
ทางกฎหมายโดยทนายความอาสาและ 
เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายแก่สาธารณชน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ส ภ า ท น า ย ค ว า ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ให้ความช่ วย เหลือ ในการดำ า เ นินคดี  
และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่สาธารณะ บุคคลท่ัวไปอาจขอความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายด้วยตนเอง หรือร้องขอ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ณ สภาทนายความ  
หรือสำานักงานสภาทนายความในแต่ละจังหวัด  
ทั้งนี้  สภาทนายความได้มีการแต่งตั้ ง  
“คณะอ นุก ร รมกา รสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน 
ด้านกลุ่มชาติพันธ์ุ ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ  
และแรงงานข้ามชาติ” ข้ึน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว

 มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งในประเทศไทย 
ได้จัดต้ังคลินิกกฎหมายเพ่ือให้คำาปรึกษา 
ทางกฎหมายแก่สาธารณชน รวมถึงนักศึกษา 
และผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 องค์กรเอกชน เช่น สมาคมบัณฑิตสตรี 
ทางกฎหมาย มลูนธิผิสานวฒันธรรม มลูนธิิ
ศนูยท์นายความมสุลมิ และคลนิิกกฎหมาย 
ภายใต้มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง 

ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สาธารณชน 
ตามหลักการและแนวทางภายในองค์กร
ของตน อกีทัง้ยงัมบีรกิารจดัหาทนายความ
ใหแ้กจ่ำาเลยหรอืผูต้้องหาทีไ่ด้รับการปฏบัิติ
อยา่งไมเ่ป็นธรรม หรือไมส่ามารถจะตอ่สูค้ดี
ดว้ยตนเองได ้โดยผูท้ีข่อรบัความชว่ยเหลอื 
ทางกฎหมายตอ้งเป็นผูท้ีข่ดัสนทางการเงนิ 
และไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้   
ยิง่ไปกวา่นัน้ องคก์รเอกชนบางแหง่ยงัไดท้ำา 
การผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กฎหมายเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผ่านทางส่ือสาธารณะและเว็บไซต์ นอกจากน้ี  
องค์กรบางแห่งยังมีโครงการอาสาสมัคร 
ในประเดน็เฉพาะ เชน่ สทิธิสตร ีสทิธเิยาวชน  
สิทธิชนกลุ่มน้อย และสิทธิของผู้ที่อาศัย 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22. ตัวอย่างคำาพิพากษาศาลที่ ให้การคุ้มครอง 
ทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อกรณี 
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ มีดังนี้

(เอ) คำ าพิพากษาศาลฎี กาที่  720/2505  
เป็นคำาพิพากษาต้นแบบที่ให้การรับรอง
สทิธใินการแต่งงานของชาวต่างชาติทีเ่ข้ามา 
ในประเทศชั่วคราว แม้ไม่มี ใบรับรอง 
การอยู่อาศัยภายในประเทศ ภายใต้เง่ือนไข 
ว่าบุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ 
ในเงื่อนไขการสมรสตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์
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 Thai Bar Association under the Royal 
Patronage founded the Legal Aid  
Office of the Thai Bar to provide legal 
assistance and advice by volunteer 
lawyers and legal officers to the public 
for free of charge.

 Lawyers Council of Thailand provides 
assistance during legal proceedings and 
disseminates legal knowledge to the 
public. Individuals may apply for legal 
assistance in person or submit written 
requests at the Lawyers Council or its 
representative offices in each province. 
The “Human Rights Sub-Committee on 
Ethnic Minorities, Stateless and Migrant 
Workers” has been founded to provide 
legal assistance to ethnic minorities, 
stateless and migrant workers.

 A number of public universities in  
Thailand set up law clinics to provide 
legal advice to the public, including 
students and their parents, for free of 
charge.

 Other private institutions such as the 
Department of Legal Aid of the Women 
Lawyers’ Association of Thailand, the 
Cross-Cultural Foundation, the Muslim 
Attorney Centre Foundation and legal 
clinics at various private universities 
provide legal assistance to the public  

in accordance with their internal  
principles and guidelines. The retaining  
of lawyers for accused persons is  
usually offered to defendants or  
accused persons who have not been 
treated fairly or are unable to defend 
themselves. Those wishing to receive 
legal aid must also be in financial 
difficulties and unable to afford the 
lawyer’s fees. Furthermore, some 
private institutions also publish legal 
publications to the public thorough  
social media channels and their  
websites. Some institutions offer  
volunteer programmes on specific issues 
such as rights of women, juvenile rights, 
minorities’ rights or the rights of people 
living in Southern Border Provinces.

22. The court decisions granting effective legal 
protection against actions in connection 
with racial discrimination are cited below 
as examples: 

(a) Supreme Court Decision No. 720/2505 
(1962) set the precedent for the  
guarantee of rights to marry of  
foreigner who temporary enters 
the country without a certificate of  
residence as long as the person meets 
the marriage conditions under the 
Civil and Commercial Code;
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(บี) คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2755/2545 ยืนยัน 
ถึงหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย 
และสิทธิ ในการเข้าถึ งความยุ ติธรรม 
ของชาวต่างชาติ รวมถึงหลักความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการตัดสินใจและการกระทำา 
ทางปกครอง หลักการและสิทธิดังกล่าว 
ได้ถูกรับรองอีกคร้ังในภายหลังและได้ถูก
นำามาใช้ในคำาพิพากษาของศาลปกครอง
ในปี 2544

(ซี) คำาพิพากษาศาลปกครองที่ 117/2548  
เป็นคำาพิพากษาท่ีเป็นคุณต่อชาวบ้านอำาเภอ 
แม่อาย ในคดีที่มีการฟ้องร้องกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ 
และนายอำาเภอแม่อาย ซ่ึงกระทำาการขัดต่อ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง พ.ศ. 2539 ศาลจึงมีคำาพิพากษา  
ซ่ึงมีผลให้บุคคลท้ังส้ิน 1,243 คน ในอำาเภอ 
แม่อายมีชื่อตามทะเบียนราษฎร (ทร. 14)  
โดยเป็นการจดทะเบียนสัญชาติไทยและ 
ให้สิทธิอยู่อาศัยถาวรแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว  
ซึ่ ง ก า รจดทะ เบี ยนดั ง กล่ า ว เ ท่ า กั บ 
เป็นการรับรองให้ได้สัญชาติไทย

(ดี) คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 25/2547  
พิพากษาเป็นคุณต่อชาวต่างชาติโดยการเพิกถอน 
คำาส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(อี) คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 743/2555  
ได้ตัดสิน “คดีคลองคลิตี้ ”  ซึ่ ง โจทก์  
เป็นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในป่าชุมชน 
เรยีกวา่ “หมูบ่า้นคลติี”้ ในจงัหวดักาญจนบรุ ี 
ตามคำาพิพากษาดังกล่าว กรมควบคุม 
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ต้องดำาเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำา 
และสภาพแวดล้อมของลำาห้วยคลิตี้จนกว่า 
การปนเปื้อนจะไม่เกินระดับมาตรฐาน 
ที่กำาหนด นอกจากน้ี ศาลยังให้กรมฯ  
จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย

 คำาพพิากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี 660/2559  
ตัดสินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม จ่ายค่าเสียหายจำานวน 300,987 บาท  
(9,120 เหรยีญสหรฐั) แกช่าวกะเหรีย่ง 6 คน  
ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี โดยศาลได้อธิบายว่าการกระทำา 
ของเจ้าหน้าที่ในการเผาที่พักของโจทก์ 
และทรัพย์สินในอุทยานฯ เป็น “การกระทำา 
เกินอำานาจหน้าท่ี” และขัดต่อแนวทาง 
ของคู่มือกระทรวงฯ เรื่องการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ มาตรา 22  
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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(b) Supreme Court Decision No. 2755/2545  
(2002) affirmed the principle of equality  
before the law and the right to access  
to justice of foreigner as well as  
principle of legality of administrative 
decisions and actions. These principles  
and right are later reaffirmed and  
applied in the decisions of subsequent  
cases of the Administrative Court 
established in 2001;

(c) Supreme Administrat ive Court  
Judgement No. 117/2548 (2005)  
passed a judgment in favour of villagers  
of Mae Ai in a case filed against 
Department of Local Administration 
of Chiang Mai and district chief of  
Mae Ai who failed to abide by the Act  
on Administration Procedures B.E. 2539  
(1996). The judgement results in the 
inclusion of names of 1,243 people of 
Mae Ai in the Household Registration 
Thor Ror. 14, which is the registration 
of Thai nationals and permanent 
residents. Such registration entails 
endorsement of Thai nationality;

(d) Supreme Administrat ive Court  
Judgement No. 25/2547 (2004) 
ruled in favor of the foreigner by 
revoking the unfair and discriminatory  
administrative orders of then Minister 
of Interior;

(e) Supreme Administrat ive Court  
Judgment No. 743/2555 (2012) ruled 
in the landmark “Klity Creek Case”, in 
which the plaintiffs were ethnic Karen 
dwellers of forest community called 
“Lower Klity Village” in Kanchanaburi  
province. According to the court  
judgment, the Department of Pollution  
Control, Ministry of Natural Resources 
and Environment (MONRE) should  
undertake restoration of the water 
and the environment of the Creek 
until lead contamination did not 
exceed the stipulated standards. The 
Court further required the Department 
to pay for damages to the plaintiffs.

 Supreme Administrat ive Court  
Judgment No. 660/2559 (2016) ordered  
the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation (DNP), 
MONRE to pay Baht 300,987 (USD  
9,120) in compensation to six Karen  
people living in Kaeng Krachan  
National Park, Phetchaburi province. 
The court described the authority’s 
action to burn down plaintiffs’ shelters 
and properties in the park as an “over- 
exercise of power” and against the key 
guidelines in the MONRE’s handbook 
on the enforcement of the National 
Park Act’s Article 22 as well as under 
the Administrative Procedure Act  
B.E. 2539 (1996). 
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 ศาลยังมีความเห็นว่าการกระทำาของเจ้าหน้าท่ี 
อุทยานฯ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
3 สิงหาคม 2553 เรื่อง “แนวนโยบาย 
และห ลักป ฏิบั ติ ในการฟื้ นฟู วิ ถี ชี วิ ต 
ของชาวกะเหรี่ยง” ที่ระบุว่า

 
ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ จับกุม รวมถึงคุ้มครอง 
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมในการใช้ที่ดิน 
ในบริเวณที่ดินพิพาท คำาพิพากษาดังกล่าว 
ให้การยืนยันถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในการครอบครองและปกป้องทรัพย์สิน 
ของตนเอง และถึงแม้ว่าศาลจะไม่ได้ให้สิทธิโจทก์ 
ตามคำาร้องขอเพ่ือให้สามารถกลับไปยังบริเวณ 
ท่ีดินพิพาทได้ เน่ืองจากขาดพยานหลักฐาน 
ในการพิสูจน์กรรมสิทธ์ิหรือการถือครองท่ีดิน 
ตามกฎหมาย แต่ตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2562 แทนพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จะเป็นกฎหมาย 
ท่ีช่วยลดความขัดแย้งทางท่ีดินในบริเวณท่ีดิน 
ท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อผู้ท่ีได้ 
เข้ามาจับจองท่ีดินก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศให้ท่ีดินดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ  
สำาหรับร่างกฎหมาย โปรดดูที่ย่อหน้าที่ 35 
ด้านล่าง

23.  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558  
บัญญั ติมาตราเพิ่มเติมทั้ งสิ้น 49 มาตรา  
(มาตรา 222/1 - 222/49) ครอบคลุม 
มาตรการการดำาเนินคดีแบบกลุ่มในไทย ซึ่งศาล 

สามารถอนุญาตใหเ้สนอคำาฟอ้งตอ่ศาล เพ่ือใหม้ ี
คำาพิพากษาแสดงสิทธิของโจทก์และ “สมาชิกกลุ่ม”   
กฎหมายดังกล่าวสามารถใช้เพ่ือส่งเสริมสิทธิ 
ของเหย่ือในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำาผิด 
ในคดีละเมิด คดีละเมิดสัญญา และคดีเกี่ยวกับ 
การเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายหลายประการ

	 ความเท่าเทียมในสิทธิพลเมือง
	 และสิทธิทางการเมือง	
 

24.  ตามมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญฯ บุคคลที่มี 
สิทธิเลือกตั้งทั่วไป คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย  
สำาหรบับคุคลทีไ่ดส้ญัชาตดิว้ยการแปลงสญัชาต ิ
น้ัน จะต้องถือสัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  
5 ปี โดยไม่ต้องคำานึงถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ 
ของบุคคลผู้น้ัน ในส่วนของผู้มีสิทธิลงสมัคร 
เข้ารับการเลือกตั้งทั่วไปนั้น มาตรา 97 ของ 
รัฐธรรมนูญฯ ระบุว่าบุคคลนั้นต้องได้ รับ 
สัญชาติไทยโดยการเกิด เง่ือนไขในลักษณะเดียวกัน 
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง 
ทัว่ไปนัน้ ปรบัใชส้ำาหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภา 
ทอ้งถิน่หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตามพระราชบัญญติั 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ด้วย ในจำานวนบุคคล 
ไร้สัญชาติทั้ งสิ้ น  488,105 คน ในไทย  
บุคคลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่ งได้รับ 
สัญชาติไทยแล้ว หรืออยู่ระหว่างสมัครขอรับ 
สัญชาติไทยภายใต้พระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ. 2508 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  5 พ.ศ. 2555  
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 The court also found that the park 
officers’ action was against the Cabinet’s  
resolution of 3 August 2010 on  
“The restoration of Karen’s way of life”,  
which directs park officials not to 
arrest and protect Karen traditional 
community on the use of traditional 
land in the disputed areas. Such ruling  
confirmed the right of people belonging  
to ethnic groups to occupy and protect 
their own property. While the court 
did not grant the plaintiffs’ request to  
return to the disputed areas due the lack  
of any legal proof of land ownership 
or tenure, the New National Park Act  
B.E. … as passed by the National Legislative  
Assembly (NLA) on 7 March 2019, to 
replace the National Parks Act B.E. 2504  
(1961), would help reduce land conflicts  
in the protected areas especially for 
those who had occupied the areas 
before the Royal Decree regarding the 
declaration of such land as a national 
park. For details of the draft Act, please 
see para. 35 below. 

23. The Act Amending the Civil Procedure 
Code (No. 26) B.E. 2558 (2015) stipulates  
49 sections (Section 222/1 to Section 222/49)  
governing a class action mechanism in 
Thailand, which a court can allow a class 
action complaint to be filed to the court, 
so that the court may pass a judgment 
on the rights of the plaintiff and “class 

members”. It may be used to promote 
the rights of victims to request for damages 
from the wrongdoers in tort cases, breach 
of contract cases and cases claiming for 
various legal rights. 

 Equality in the enjoyment of 
 civil and political rights 
 

24. Under Section 95 of the Constitution,  
an eligible voter for a general election is  
a person who has Thai nationality. For those  
who acquired Thai nationality by  
naturalization, they must hold Thai nationality  
for not less than five years regardless of 
their race or ethnicity. For a person to be 
eligible to stand for the general election, 
Section 97 of the Constitution requires 
that such person acquires Thai nationality 
by birth. The same conditions for those 
eligible to vote and those eligible to run 
in election under the general election also 
apply for an election of members of local 
councils and local executives under the 
Election of Local Councils Members of  
Local Administrators Act B.E. 2545 (2002).  
Of all 488,105 stateless persons in Thailand,  
the majority are from ethnic groups who 
are granted or in the process of applying for  
Thai nationality under the Nationality Act  
B.E. 2508 (1965) as amended by the Act No. 4  
B.E. 2551 (2008) and the Act No. 5 B.E. 2555 
(2012). 
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ท้ังนี ้เม่ือได้รบัความเหน็ชอบ พวกเขาจะถอืเปน็ 
ผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด ซ่ึงจะส่งผล 
ให้พวกเขามีสิทธิอย่างเต็มที่ในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง และลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ในทุกระดับ

 
	 การเข้าถึงสัญชาติ	
 

25.  สืบเนื่องจากการดำาเนินมาตรการด้านนโยบาย
และกฎหมายหลายประการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ประเทศไทยได้รับรอง
มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและ
เป็นระบบโดยการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
ในประเทศไทย เพื่อเร่งกระบวนการพิจารณา
สัญชาติ และแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมาย
ของบุคคลอย่างยั่งยืน การดำาเนินการดังกล่าว
นำาไปสู่ความเชื่อมโยงทางนโยบาย การปรับปรุง 
และการบัญญัติกฎหมายท่ีจำาเป็นหลายฉบับ  
รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง 
หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง (รายงานประเทศฯ ฉบับแรก  
ย่อหน้าที่  49 และ 79 - 86) ซ่ึงส่งผล 
ให้จำานวนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายและ
บุคคลไร้สัญชาติลดลงอย่างต่อเน่ือง

26.  พัฒนาการที่สำาคัญในการแก้ปัญหาสถานะ
บุคคลรวมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2555 
ซึ่งให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบ 
บูรณาการระบบการจดทะเบียนเกิดเพื่อช่วย 
นายทะเบียนในการระบุตัวตนและติดตามเด็ก  
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ระหว่าง 
ปี 2551 ถึงปี 2561 มีเด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือเด็กที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำานวน 
116,825 คน เด็กที่เป็นบุตรของชาวต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติ
ที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำานวน 
230,534 คน เด็กท่ีเป็นบุตรแรงงานต่างด้าว 
จำานวน 152,261 คน และเด็กของบุคคล 
พลัดถิ่นจากเมียนมาจำานวน 23,612 คน  
รวมทั้งสิ้นจำานวน 523,232 คน

 
27.  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มี 

มต ิ2 เรือ่งทีเ่ป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาบคุคลไร้รัฐ 
และส่งเสริมสิทธิของบุคคลไร้รัฐในประเทศไทย 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 

(1) คณะ รั ฐมนต รี เ ห็ นชอบ ในหลั กก า ร 
ร่างกฎกระทรวงเพื่อระบุสถานะและ 
เงื่อนไขการได้สัญชาติของบุคคลท่ีเกิด 
ในประเทศไทย แต่ ไม่ ได้ดำ า เ นินการ 
ขอสัญชาติไทยเพ่ือให้อยู่ในประเทศไทย  
กฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้  
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 Once approved, they will acquire Thai  
nationality by birth which will automatically  
and fully confer them the rights to vote 
and to stand for election at all levels.

 Access to citizenship 
 

25. Following a series of policies and legislative  
measures to address the problem of 
statelessness, Thailand has adopted  
a comprehensive and systematic solution  
by vigorously implementing the 2005  
National Strategy on Administration of  
Legal Status and Rights of Persons in order  
to expedite the determination and  
sustainably solve problems of legal  
status of the individuals. This brings 
about policy coherence, revision and 
the enactment of necessary laws, and  
collaboration among concerned agencies 
(Initial Report, para. 49 and 79 - 86), resulting  
in a drastic and continued decrease of  
the number of persons without legal status 
or nationality.

26. The key developments include the  
enactment of the Amendment of Nationality  
Act No. 5 B.E. 2555 (2012) which grants Thai 
nationality to the displaced Thais and the 
cooperation between the Ministry of Interior  
(MOI) and the Ministry of Public Health 
(MoPH) in developing an integrated Birth 
Registration System to assist a registrar in 
identifying and following-up on children. 
Between 2008 to 2018, there were 116,825 
children of ethnic groups or persons with 
no registration status, 230,534 children of 
permanent residents or foreigners who  
legally entered Thailand, 152,261 of 
migrant workers and 23,612 children of 
Myanmar displaced persons (MDPs) in  
total 523,232 registered of their birth. 

27. On 7 December 2016, the Cabinet  
approved 2 resolutions to further address 
the issue of statelessness and promote  
the rights of stateless persons in Thailand,  
as proposed by the MOI. 

(1) The Cabinet approved in principle 
the draft ministerial regulation to 
specify the status and conditions of 
persons who were born in Thailand 
but do not possess Thai nationality 
to reside in Thailand. The ministerial 
regulation, which came into force on 
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ให้สิทธิ
บุคคลที่ เกิดในประเทศไทย แต่บิดา 
มารดา เป็นคนต่างด้าว มีสิทธิอาศัยอยู่ใน 
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
ตามสิทธิของบิดา มารดา และป้องกันพวกเขา 
จากการถูกจับกุมในฐานะบุคคลท่ีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย และ 

 
(2)  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางและ

มาตรการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะ
ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนไร้สัญชาติ 
และบุคคลที่เกิดในประเทศไทย นอกจากนี้  
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังช่วยเร่งรัด 
ใ ห้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ 
หลักเกณฑ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยทั่วไป 
สำาหรับบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย  
แต่บิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว และไม่ได ้
สัญชาติไทย รวมถึงไม่ได้สัญชาติไทย 
จากการพิจารณารายกรณี ซึ่งประกาศ 
หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ส่งผลให้เด็กหรือ
บุคคลที่ เ กิดในประเทศไทยสามารถ 
ขอมีสัญชาตไิทยได ้ภายใต้เงือ่นไขทีว่า่บดิา  
หรอืมารดา เปน็กลุม่ชาติพนัธ์ุ ซ่ึงลงทะเบยีน 
กบักระทรวงมหาดไทย โดยมกีารเกบ็ขอ้มลู 
เกี่ยวกับชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลไว้ใน 
ทะเบียนประวัติส่วนบุคคล และอาศัย 
อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า  

15 ปี  ห รือเด็ก หรือบุคคลซึ่ งกำ าลั ง 
ศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่า และเกิดในประเทศไทย 
กับบุคคลต่างด้าวอีกกลุ่ม เด็ก หรือบุคคล 
ที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก หรือไม่ทราบว่าบิดา 
มารดา เป็นใคร ก็สามารถสมัครพร้อม
เอกสารรับรองสำาเนาถูกต้อง โดยยื่นแก่ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์
และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกัน 
ไมน่อ้ยกวา่ 10 ป ีนโยบายนีท้ำาใหม้กีารเขา้ถงึ 
สัญชาติไทยสำาหรับเด็กถึง 110,000 คน 

28. ประเทศไทยดำาเนินการเพิ่มความพยายาม 
อย่างต่อเน่ืองในการขยายช่องทางการเข้าถึง  
และสร้างการรับรู้เก่ียวกับการย่ืนคำาร้องและจัดส่ง 
เอกสารสำาหรับสมัครขอมีสัญชาติไทย รวมทั้ง 
สร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
คลินิกกฎหมายสำาหรับสัญชาติและสถานะ 
ทางกฎหมายถูกจัดตั้งข้ึน โดยกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสรมิ 
และเผยแพร่ความรู้ ให้ข้อมูล ตอบคำาถาม 
และข้อสงสัย รวมท้ังรับข้อร้องเรียนผ่านทางบริการ 
สายดว่นและเวบ็ไซต ์นอกจากน้ี ยงัมกีารแต่งตัง้ 
ชดุปฏบิตักิารจากหนว่ยงานสำาคญั ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เพื่อสนับสนุน  
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำาเนินงานให้กับ 
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นด้วย
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17 August 2017, grants persons born 
in Thailand to alien parents the right 
to legally reside in Thailand, following 
the right of their parents, and prevent 
them from being arrested as illegal 
immigrants and; 

(2) The Cabinet approved the guidance 
and measures to address nationality 
and legal status issues of stateless  
students and persons born in Thailand.  
This resolution prompted the MOI’s 
Proclamation on acquisition of Thai  
nationality on a general basis of persons  
who were born in the Kingdom to 
alien parents and have not acquired 
Thai nationality and acquisition of Thai 
nationality on a case by cases basis, 
which came into force on 14 March 
2017, enabling children or persons 
who were born in Thailand to apply  
for Thai nationality, given the conditions  
of either parent is of ethnic minority  
groups, who had registered with 
the MOI with his or her name and  
personal data recorded in the Profile  
Registration and have resided in 
Thailand for a consecutive period of 
not less than 15 years, or children 
or persons who are studying or have 
already graduated with a bachelor’s 
degree or equivalent and were born 

in Thailand to other groups of aliens. 
Children and persons, who were 
abandoned since early childhood or 
whose parents are unknown can also 
apply with a document certifying as 
such by any relevant agency under 
Ministry of Social Development and 
Human Security (MSDHS) and have 
resided in Thailand for a consecutive 
period of not less than 10 years. This 
policy can potentially grant access to 
Thai nationality up to 110,000 children 
in Thailand. 

28. Thailand continues to increase its effort to  
enhance accessibility and knowledge for 
submitting requests and filing documents 
for nationality application as well as to 
raise awareness among beneficiaries. The 
legal clinic for nationality and legal status 
has been established by the Department 
of Provincial Administration, MOI, with  
aims to promote and disseminate  
knowledge, provide information, respond 
to questions and queries as well as receive  
complaints through a hotline service 
and a designated website. Furthermore, 
operation teams from key government 
agencies at the central level in Bangkok 
have been dispatched to provide support, 
monitor and solve operational problems 
for local authorities.
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29.  การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) ใช้เพื่อ
พิสูจน์สิทธิในการมีสัญชาติไทย โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนหรือ
พืน้ทีห่า่งไกล รฐับาลไดท้ำางานรว่มกบันกัวิชาการ 
และภาคเอกชนในการแกไ้ขปญัหาการขาดแคลน
การจดทะเบียนการเกิดและเอกสารอื่น ๆ  
ท่ีจำาเปน็ เชน่ สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ไดร้ว่มมอื 
กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยการใช้
วิธีการนี้รวบรวมตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA)  
จากคนไร้สัญชาติจำานวน 114 คน จาก 9 ใน 
13 อำาเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิในจังหวัดทางตอนใต้
ของประเทศไทยให้ได้รับสัญชาติไทยด้วย 

30.  การแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นการทำาให้เกิด 
บทบญัญติัทางกฎหมายทีส่ำาคญัเกีย่วกบัเดก็ไร้รฐั  
เด็กถูกทอดทิ้ง หรือเด็กไร้รากเหง้า หรือบุคคล 
ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงการกำาหนดให้นายทะเบียน 
จะต้องไปสำารวจสถานทีเ่กดิและสญัชาตขิองเดก็ 
ภายใน 90 วนั นบัจากวันทีม่กีารแจง้เกดิของเดก็  
หากนายทะเบยีนไมส่ามารถดำาเนนิการเช่นนัน้ได้  
นายทะเบียนจะต้องออกเอกสารระบุตัวบุคคล 
ให้กับเด็ก ซ่ึงเอกสารน้ีจะช่วยให้เด็กสามารถนำาไป 
ขอสญัชาติไทยได ้ถา้เดก็สามารถพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่
มีการพำานกัอยูใ่นประเทศไทยตดิตอ่กนันานกว่า 

10 ปี ไม่ว่าจะก่อนหรือตั้งแต่วันแจ้งเกิด และมี
คณุสมบตัคิรบตามเง่ือนไขทีก่ระทรวงมหาดไทย
กำาหนดไว ้กฎหมายใหมจ่ะนำาไปใช้กับเด็กทกุคน 
ที่เป็นเด็กไร้รัฐ ถูกทอดทิ้ง หรือไร้รากเหง้า  
หรือบุคคลซึ่งไม่มีการแจ้งเกิด เมื่อพวกเขาอายุ 
เกิน 15 ปี พวกเขาจะสามารถไปแจ้งเกิดกับ 
นายทะเบียนและดำาเนินการด้วยกระบวนการ
เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น 

 

	 การระบุอัตลักษณ์แห่งตน/
	 การกำาหนดเจตจำานงของตนเอง	
 

31.  กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 62 ชาติพันธุ์ ได้ถูกกล่าวถึง 
ในรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  
และรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัตอ่ ๆ  มา รวมถงึยทุธศาสตร ์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมายและนโยบาย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (รายงานประเทศฯ ฉบบัแรก ยอ่หนา้ที ่6)  
การจำาแนกกลุ่มต่าง ๆ เช่น บุคคลไร้รากเหง้า  
คนต่างด้าว คนตกสำารวจ บุคคลที่มีปัญหา 
สถานะ รวมถึงตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ 
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
พ.ศ. 2548 มี วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหา 
ในเชิงเทคนิค และเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น  
โดยแม้จะมีการกำาหนดมาตรการเฉพาะ 
สำาหรับแต่ละกลุ่ม แต่ก็มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการดำาเนินการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
เช่น ช่ือกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มไม่ได้ปรากฏ  
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29. The collection of DNA samples is used to  
prove the right to Thai nationality, especially  
of people living in border provinces or in  
the remote areas. The government has 
worked with academics and private sectors 
to tackle the problems of lack of birth 
registration and other documentation  
necessary. For example, the Central Institute  
of Forensic Science (CIFS) in cooperation 
with the RLPD used this method to gather 
DNA samples from 114 stateless individuals 
in nine out of 13 districts in Kanchanaburi 
province. CIFS and RLPD also cooperate 
with Thammasat University to provide 
DNA testing services to Mani ethnic groups 
living in the southern provinces of Thailand 
which enables the Mani to acquire Thai 
citizenship.

30. The Amendment of the Civil Registration 
Act No. 3, taking effects on 15 April 2019, 
introduces key legal provisions relating to 
stateless children, abandoned or rootless 
children or persons in Thailand, including 
by directing the registrar to examine place 
of birth and nationality of a child within 
90 days from the notification date of the 
child’s birth. If the registrar is unable to 
do so, the registrar shall issue a profile 
registration and identification document 
for the child. This will allow the child to 
apply for Thai nationality if the child can 

prove for a consecutive period of 10 years 
of his or her residence in Thailand either 
before or from the birth notification date  
and meet the conditions set out by Ministry  
of Interior. The new legislation will also 
be applied to all stateless, abandoned 
or rootless children or persons who have 
not notified their birth. When they are 
over 15 years of age, they will be able 
to notify their own birth to the registrar 
and proceed with the same procedures.

 Self-identification 
 

31. 62 ethnic groups have been recognized  
since the adoption of the 1997 Constitution  
and subsequent Constitutions as well 
as the Strategy to Address the Problem 
of Status and Rights of Person in 2005 
and relevant laws and policies (Initial 
Report, para. 6). The categorization of 
specific groups, such as rootless, aliens, 
unsurveyed persons, persons with status 
problems, including in the Strategy to 
Address the Problem of Status and Rights 
of Person in 2005, serves a technical  
purpose and is temporary in nature. It has  
adopted a specific but most effective  
approach to each group without  
discrimination, for example, some names 
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เนื่องจากไปใช้ชื่อที่พวกเขาเรียกกลุ่มตัวเอง  
เพ่ือเป็นการให้เกียรติสิทธิในการกำาหนดเจตจำานง 
ของตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ทั้ งนี้   
สังคมไทยได้มีการดำาเนินการในประเด็นเหล่านี้ 
ดว้ยความละเอยีดออ่นและเคารพในการเรียกช่ือ 
กลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้ตามที่กลุ่มชาติพันธ์ุเรียก 
ชื่อตนเอง อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์มานิจะไม่ถูก 
เรียกว่า “ซาไก” กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจะไม่ได้ถูก
เรยีกวา่ “อก้ีอ” รวมทัง้กลุม่ชาตพัินธ์ุม้งจะไมถ่กู
เรียกว่า “แม้ว” เป็นต้น 

32. ประเทศไทยรับรองปฏิญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิทธิของคนพื้นเมืองดั้งเดิม ในปี 2550  
ซึ่งคำานิยาม “คนพื้นเมืองดั้งเดิม” ถูกตีความว่า
หมายถึงบุคคลท่ีอยู่มาก่อนในพื้นท่ี หรืออาศัย
อยู่ในบริเวณนั้นก่อนที่จะมีการล่าอาณานิคม 
อย่างไรก็ตาม คนไทยท่ีอาศัยอยู่ ในพื้น ท่ี  
ในปัจจุบันเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น  
ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สิทธิแก่กลุ่มชาติพันธ์ุ 
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังกลุ่มกะเหรี่ยง  
ม้ง ละหู่ และเมี่ยน และมีการส่งเสริมความเป็น 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
และวถิชีวีติด้วย ประเทศไทยเขา้ใจวา่ขอ้บทตา่ง ๆ   
ทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง  
และสิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในปฏิญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิทธิของคนพ้ืนเมืองด้ังเดิม จะต้องถูกตีความ 
ให้สอดคล้องกับหลักความเป็นเอกภาพของดินแดน 
หรือความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองตาม 
ที่ระบุไว้ในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา 
 

	 กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า	
 

33.  ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีแนวคิด 
และการปฏิบัติในการดำาเนินการให้เกิดความย่ังยืน 
และสงวนไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
และความสมบูรณ์ของป่าไม้ ในระยะยาว  
ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ถูกนำามาเป็นพื้นฐาน 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์  และชุมชน รวมทั้ง 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมเข้ากับท่ีดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติของตน ผ่านทางกระบวนการที่โปร่งใส 
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

34.  ในปี 2560 ประชากรอาศัยอยู่ และใช้พื้นที่ป่า
จำานวนประมาณ 15 ล้านไร่ (2.4 ล้านเฮกตาร์) 
โดยที่บางคนอยู่ในพื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาต  
แต่บางคนยังไม่ได้รับอนุญาต และบางคน 
อยู่ระหว่างการเรียกร้องสิทธิในท่ีดินทำากิน 
นอกจากนี้  ยังมีพื้นที่อีก 9 ล้านไร่ (1.44  
ล้านเฮกตาร์) เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน และประมาณ  
6 ล้านไร่ (0.96 ล้านเฮกตาร์) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ 
รวมถึงอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตหา้มลา่สตัว ์การครอบครองทีดิ่นในพ้ืนที่
อนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือครอบครอง 
แบบมีเง่ือนไข สามารถแบ่งออกเป็นช่วงก่อนปี 2555  
ประมาณ 3.6 ล้านไร่ (0.576 ล้านเฮกตาร์)  
และการครอบครองใหม่ ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจาก 
ป ี2555 จำานวน 2.3 ลา้นไร่ (0.368 ลา้นเฮกตาร์)
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have been abandoned for the names  
preferred by concerned groups in honour  
of their right to self-identification.  
The Thai society has also responded  
sens it ively and respectful ly and  
consciously applied correct identification 
in general. The Mani ethnic group is no 
longer called “Sakai”, the Akhar ethnic 
group is no longer called “E-gaw” and the 
Hmong ethnic group is no longer called 
“Meo”, for instance. 

32. Thailand adopted the UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples in 
2007. The term “indigenous peoples” is 
interpreted as those who are pre-settlers 
or had lived in the area in the pre-colonial 
period, however, the Thai peoples who 
live there today had lived here from the 
beginning. Still, Thailand has granted 
equal rights to all ethnic groups, including 
the Karen, Hmong, Lahu and Mien and 
actively promoted their cultural identities 
and livelihood. Thailand understands 
that the articles dealing with the right to 
self-determination and related rights in  
the UNDRIPs shall be interpreted in  
accordance with the principles of  
territorial integrity or political unity as 
stated in the Vienna Declaration and 
Programme of Action.

 Ethnic groups living in forests 

33. For decades, Thailand’s thinking and 
practice towards the sustainable and  
long-term conservat ion of forest  
biodiversity and integrity are grounded in 
its commitments to promote and protect 
the rights of local people, ethnic groups  
and communities and foster their economic  
and cultural relationship to land and 
natural resources, through transparency 
and participatory means.

34. In 2017, people lived in or utilized  
an approximate area of 15 million rai  
(2.4 million hectares) of the forests. While  
some did so under executive measures,  
others had yet to receive authorization and  
others were in disputing land claims. Around  
9 million rai (1.44 million hectares) was in  
the reserved forest areas, and around  
6 million rai (0.96 million hectares) in the  
“protected areas”, including national parks,  
wildlife sanctuary, and non-hunting 
areas. The unauthorized or provisional  
occupation in the protected areas could  
be divided to that before 2002 of about  
3.6 million rai (0.576 million hectares) and  
the new occupation after 2002 of about  
2.3 million rai (0.368 million hectares).
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35.  เ พ่ื อแก้ ไขปัญหาข้ อท้ าทาย เชิ งปฏิบั ติ ใน 
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ ต้องประสานสิทธิของคนท้องถิ่น 
หรือชุมชนด้ังเดิม เข้ากับสิทธิในสิ่งแวดล้อม  
ประเทศไทยได้ดำาเนินการทบทวนกฎหมาย  
นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบตัอิยา่งเปน็ระบบ 
เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ รวมทั้งปกป้องป่า 
ด้วยเชน่กนั รวมถึงการจดัทำาแผนปฏริปูประเทศ 
เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ตามท่ีได้กล่าวถึงในย่อหน้าท่ี 11 โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการปกปอ้งสิง่แวดลอ้มและสง่เสริมการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่เท่าเทียมกันในพื้นท่ีป่า ซ่ึงแผน
ปฏิรูปประเทศดังกล่าวเป็นแผนปฏิรูปที่มีระบบ
และครบวงจรโดยมีกลไกจัดการกับการจัดสรร
ที่ดิน สิทธิในการอาศัยและใช้พื้นที่ป่าสงวน 
และพื้นที่อนุรักษ์ สิทธิชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ 
และการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
แผนปฏิรูปฉบับนี้นำาไปสู่การแก้ไขกฎหมาย 
หลายฉบบั ไดแ้ก ่พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 และการที่สภานิติบัญญัติเห็นชอบ 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน 

 รา่งพระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพ่ือ
แทนที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ได้กำาหนดบทบัญญัติที่อนุญาต
ให้คนที่ไม่มีท่ีทำากินและอาศัยอยู่ หรือใช้
ประโยชนใ์นพืน้ทีอ่ทุยานภายในกรอบเวลา 

ตามมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่30 มถินุายน  
2541 ห รือภายใ ต้กรอบระยะเวลา 
ตามคำาส่ัง คสช.ที่  66/2557 ลงวันที่   
17 มิถุนายน 2557 กล่าวคือ อาศัยอยู่หรือ 
ใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีอ่ทุยานเพือ่ครอบครอง 
คราวละไม่เกิน 20 ปี ต่อการอนุญาตแต่ละคร้ัง  
โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยข้ึนอยู่กับ 
เง่ือนไขบางประการ และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคใ์นการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูและรกัษา
สภาพที่ดีของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่ที่กำาหนด ภายใต้ “โครงการสงวน 
และ รักษาไว้ ซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติ  
ในอทุยานแหง่ชาต”ิ ซ่ึงไดร้บัความเหน็ชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี4 กฎหมายน้ีขอให้มี
การประเมินการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่
อนุรักษ์ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมี 
ผลบังคับใช้ โดยต้องดำาเนินการภายใน  
240 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัต ิ
มผีลบังคับใช ้ซึง่การดำาเนินการดงักลา่ว ไม่ใช่
แค่เป็นการให้โอกาสชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
รวมถึงชาวกะเหร่ียง ในการรักษาสิทธิ 
ในการถอืครองทีด่นิ การดำาเนินวิถชีวีติแบบ 
ดั้งเดิม การส่งเสริมการทำาไร่แบบดั้งเดิม  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยัง 
ช่วยลดปัญหาข้อพิพาทในที่ดินในพ้ืนที่ 
อนุรักษ์ ในขณะที่มีการห้ามการรุกล้ำาที่ดิน 
อย่างเข้มงวด รวมท้ังการบุกรุกโดยมีอาวุธ  
กฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ 
สำาหรับ 2,700 ชุมชน ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
ประมาณ 5.9 ล้านไร่ (0.944 เฮกตาร์)  
รวมท้ังเขตอุทยานและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

4  อ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และคำาสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่  
17 มิถุนายน 2557 เรื่องเพ่ิมเติมหน่วยงานสำาหรับการปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุก และทำาลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงาน
เป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน
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35. To address practical challenges in natural 
resources management, particularly where  
the rights of local or traditional communities  
seem to compete with environmental 
rights, Thailand has constantly undertaken 
systematic reviews of its laws, policies,  
measures and practices to make it possible  
for humans to live harmoniously in the 
forests, including the protected ones. 
These include the National Reform Plan 
on Natural Resources and Environment, 
mentioned in para. 11, aims to protect the  
environment and promote effective natural  
resources and environment management 
thereby minimizing potential forest land 
conflicts and inequalities. It proposes  
a comprehensive systematic reform plan 
with mechanisms to deal with the issues 
of land-use designations, the rights to 
reside and utilize protected and reserved 
forests, community and ethnic groups 
rights, and sustainable forest and wildlife 
management. The plan has indeed led to 
the amendments of the National Parks Act 
B.E. 2504 (1961), the Forest Act B.E. 2484 
(1941) and the Wildlife Conservation and 
Protection Act B.E. 2535 (1992), as well 
as the National Legislative Assembly’s 
approval of the Community Forest Act, 
among others. 

 The National Parks Act B.E. ...., as approved 
by the NLA on 7 March 2019 to replace 
the National Parks Act B.E. 2504 (1961),  
puts in place provisions to allow people  
who are landless and have resided 
in or utilized the national park within  

the timeframe under the Cabinet’s 
resolution of 30 June B.E. 2541 (1998) or 
within the timeframe under the NCPO’s 
Order No. 66/2557 dated 17 June  
B.E. 2557 (2014) to reside in or utilize 
the national park for a tenure period 
up to 20 years per each permission on 
a case-by-case basis, subject to certain 
conditions and in conformity with the 
objectives to preserve, restore and 
maintain good conditions of natural 
resources, ecosystem and biodiversity 
of the designated areas under the  
“Project on the Conservation and  
Maintenance of Natural Resource in 
the National Park” approved by the 
Cabinet.4 The law requires that the 
assessment of land occupation in the 
protected areas before the draft act 
comes into effect be conducted within 
240 days from the date at which the 
draft act comes into effect. Not only  
does it for the first time provide  
opportunities for ethnic communities 
including Karen to secure land tenure,  
continue a traditional way of life,  
including a traditional rotational farming  
system, and preserve their cultural 
integrity, but it also helps reduce land 
conflicts in the protected areas while 
strictly prohibiting land encroachment  
and land trespassing. The law is  
expected to benefit around 2,700  
communities to stay in the protected 
areas of about 5.9 million rai (0.944 
million hectares), including the national 
parks and the wildlife sanctuary areas. 

4  The reference is made to the Cabinet’s resolution of 30 June B.E. 2541 (1998) on ‘The solutions to land use problems in  
the forest areas’ and the NCPO’s Order No. 66/2557 dated 17 June B.E. 2557 (2014) on ‘Additional government agencies 
to suppress and stop the encroachment and destruction of forest resources; Interim policies for the operations under  
the current situation’.
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 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่  
7 มีนาคม 2562 เพื่อประกาศใช้แทน 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 โดยร่างพระราชบัญญัติฯ  
ได้อนุญาตให้ประชาชนซ่ึงไร้ท่ีทำากิน และ
อาศัยอยู่ หรือใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์ 
สัตว์ป่ า  หรือ เขตห้ามล่ าสัตว์ภายใน 
กรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 หรือภายใน
กรอบระยะเวลาที่กำาหนดภายใต้คำาสั่ง
คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2557 สามารถอาศัยอยู่ หรือใช้ประโยชน์
จากเขตอนรุกัษส์ตัว์ปา่ หรอืเขตหา้มล่าสตัว์ 
โดยการถือครองคราวละไม่เกิน 20 ปี  
ต่อการอนุญาตแต่ละคร้ัง ในลักษณะเดียวกับ 
เงื่อนไขของร่างพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติฯ

 รา่งพระราชบญัญตัปิา่ชมุชน พ.ศ. .... ไดผ้า่น
การพิจารณาเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แหง่ชาตแิลว้ เมือ่วันท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2562 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....  
จะอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
พื้นที่ป่าซึ่งไม่ใช่เขตป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ หรือพื้นที่ที่เป็นของรัฐบาลและ
มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นป่า สามารถ 
ขอครอบครองท่ีดินเป็นเวลา 5 ปี จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเสนอแผน 5 ปี  
ในการใช้และรักษาไว้ซ่ึงผืนป่าในชุมชน  

และสามารถต่ออายุได้ การอนุญาตน้ีจะทำาได้ 
โดยตรงผ่านคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงต่างจาก 
การดำาเนินการในปัจจุบันที่ เจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้มีอำานาจอนุญาต และคณะกรรมการ 
ชุมชนเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ 
เท่าน้ัน ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี ไม่เพียงแต่ 
แก้ปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า แต่ยังเป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ให้ทำางานร่วมกับภาครัฐในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วย 

36.  รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 
แห่งชาติเพ่ือกำาหนดนโยบายในการจัดสรร
ที่ดินให้กับสาธารณะโดยไม่ต้องถือกรรมสิทธิ์ 
ในทีด่นินัน้ หลงัจากทีน่โยบายดงักลา่วไดก้ำาหนด 
ขอบเขตและเง่ือนไขแล้ว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 
ในหลักการให้จัดสรรที่ดินส่วนรวมให้แก่ชุมชน 
โดยอนุญาตให้ชุมชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้  
โดยไม่ได้ให้ครอบครองกรรมสิทธิ์ ชุมชนในที่นี้ 
จะตอ้งปรากฏใหเ้หน็ในรปูแบบของความรว่มมอื 
หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม รัฐบาลได้กำาหนด 
ให้มีแผน 20 ปี ในการจัดสรรที่ดินอยู่อาศัย
สำาหรับชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5.6 ล้านไร่  
(895,999.6 เฮกตาร)์ ใน 3 ป ีทัง้นี ้ณ เดอืนมนีาคม  
2562 ทีด่นิ 860 แปลงใน 70 จังหวัด ได้ถูกจัดสรร 
ให้กับชุมชน ซ่ึงรวมแล้วเท่ากับ 1,294,197 ไร่  
(207,071 เฮกตาร์) และท่ีดิน 151 แปลง ใน 58 จังหวัด  
ไ ด้ รั บการอ นุญาต ให้ นำ า ไป ใช้ประ โยช น์   
รวมทั้งหมด 504,644 ไร่ (80,743 เฮกตาร์) 
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 The Wildlife Conservation and  
Protection Act B.E. .... as approved by 
the NLA on 7 March 2019 to replace the 
Wildlife Conservation and Protection 
Act B.E. 2535 (1992), will allow people 
who are landless and have resided in 
or utilized the wildlife sanctuary area or 
non-hunting zone within the timeframe  
under the Cabinet’s resolution of  
30 June 1998 or within the timeframe  
under the NCPO Order No. 66/2557 
dated 17 June 2014, with the same 
conditions to those applied in the 
draft National Parks Act, to reside in 
or utilize the wildlife sanctuary area or 
non-hunting zone for a tenure period 
up to 20 years per each permission. 

 The Community Forest Act B.E. …., as 
approved by the NLA on 15 February 
2019, will allow local residents living 
near the forests that are not protected 
forests such as national parks or areas 
that belong to the government and 
have potential to become a forest to 
submit a proposal with a renewable 
five-year plan on the utilization and 
conservation of the forest in their 
community to the concerned authority.  
Permission will be given directly by  
a community committee, as opposed 

to the current practice, in which the 
authority is a permit holder and the  
community committee is the authority’s  
assistant. Not only will this Act address 
the national interest in conserving and 
rehabilitating forest areas, but it will 
also benefit local residents in working 
with the State on sustainable natural 
resources management. 

36. The Government has established the  
National Land Policy Committee to set up 
a policy on land allocation to the public 
without land ownership. Following the said 
policy with set criteria and conditions, the 
Cabinet approved in principle to allocate  
land as a compound plot to a community  
by allowing their access to utilize it as 
but not giving them land ownership.  
A community in question has to appear in  
a cooperative or another form as appropriate.  
The government has targeted a 20-year  
plan on living land allocation for community,  
which covers an area of 5.6 million rai  
(895,999.6 hectares) in 3 years. As of March  
2019, 860 areas of land in 70 provinces  
have been allocated accounting for 
1,294,197 rai (207,071 hectares) in total. 
151 areas of land in 58 provinces have 
been authorized for utilization, a total 
area of 504,644 rai (80,743 hectares).
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	 กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง	
 

37. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ได้ก่อตั้งกองพัฒนาสังคมสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษขึ้นภายใต้สังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ โดยมีหน้าที่ส่ ง เสริม  
สนบัสนนุ และประสานงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมท้ังกลุ่มชาวเขา นอกจากน้ี  
กองฯ ยังมีหน้าที่กำากับดูแล ให้ความช่วยเหลือ 
และตรวจตราศูนย์พัฒนาชาวเขา 16 แห่ง 
ใน 20 จังหวัดอีกด้วย

38.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เห็นชอบและบังคับใช้แผนแม่บท 
เพ่ือการพัฒนากลุม่ชาตพัินธุแ์ละชนเผา่พืน้เมอืง 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2560 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของแผนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ที่พัฒนาขึ้น 
โดยสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี
หลักการสำาคัญ ดังนี้ 

(1) เพือ่เสริมสรา้งการอยูร่ว่มกนัโดยปกตสิขุของ
คนในชาติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 
(2)  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชาติ 

ในการพัฒนาและการแกป้ญัหาของประเทศ

(3) เพื่อให้ทุกคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งได้รับสิทธ ิ
และการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
บริบทของพื้นที่ 

(4) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่ทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
เก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
และการดำาเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

(5) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของภาครัฐให้สอดคล้องกับความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

 ทั้งนี้ แผนฯ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
จะได้รับการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ 
ยก ร่ า ง น โ ยบ ายและคณะอนุ ก ร รมก า ร 
ขับเคล่ือนท่ีจัดตั้ ง ข้ึนภายใต้ ร่างระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการส่ง เสริม 
การอยู่ ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยแผนฯ ดังกล่าวจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยในทุกมิติ 

39. ในปี  2553 กระทรวงวัฒนธรรมสานต่อ 
ความพยายามในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
ใน 5 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 

(1)  อัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
(2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(3)  สิทธิในการได้มาซึ่งสัญชาติ 
(4)  การรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และ 
(5)  การฟ้ืนฟูงานวิจัยเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ 

การดำารงชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 โครงการนำาร่อง ซึ่งเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ 2 กลุ่ม  
ไดแ้ก ่ชาวเล และชาวกะเหร่ียง ไดรั้บการสนับสนุน 
โดยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
เรื่อง “การฟ้ืนฟูวิถี ชีวิตของชาวเล” และ 
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 Vulnerable ethnic groups 
 

37. MSDHS has established the Social  
Development for Special Groups Division  
under the Department of Social Development  
and Welfare to promote, support and 
coordinate works related to special groups 
including hill tribe people. The Division 
also oversees, provides support for, and 
monitors 16 Centres for the Development 
of Hill Tribe People in 20 provinces. 

38. The Master Plan for the Development of 
Ethnic Minorities in Thailand B.E. 2558 - 2560  
(2015 - 2017) has been adopted and 
implemented by the MSDHS. It is now  
subsumed under the Co-existence  
Promotion in a Multicultural Society Plan 
B.E. 2561 - 2564 (2018 - 2021) developed by 
the Office of the National Security Council.  
The key guidelines of the Plan include; 

 
(1) promotion of co-existence promotion 

in a multicultural society, 

(2) inclusive participation in national  
development and problem solving, 

(3) promotion of living with dignity and 
honour and enjoyment of rights and  
development in accordance with the 
way of life, culture, traditional knowledge  
and area-specific context, 

(4) promotion of knowledge and  
understanding of all sectors, national 
and international, about a multicultural  
society in Thailand and related  
government action, and 

(5) promotion of government’s effective 
implementation and management 
toward a multicultural society. 

 The plan and subsequent action plans will 
be driven by a policy-making committee  
and implementing sub-committees  
being established under the draft Office  
of the Prime Minister’s Regulation on the 
Co-existence Promotion in a Multicultural 
Society. The plan will comprehensively 
promote the enjoyment of all aspects of 
human rights of ethnic groups in Thailand. 

39. In 2010, the Ministry of Culture continued 
the efforts to revive ethnic groups’ ways 
of life across 5 major areas, 

(1) identities and cultures, 
(2) natural resources management, 
(3) right to nationality, 
(4) cultural heritage preservation, and 
(5) restoration research on the purpose of 

short and long-term livelihood. 

 As a pilot project, two ethnic groups, the sea 
gypsies and Karen, were supported by the 
Cabinet’s resolution of 2 June 2010 on the 
“The restoration of sea gypsies’ way of life” 
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่  3 สิงหาคม 2553  
เรือ่ง “การฟืน้ฟวูถีิชีวิตของชาวกะเหรีย่ง” สำาหรบั
มาตรการในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ดงักล่าว รวมถงึการสง่เสริมใหเ้ขา้ถึงสญัชาติไทย 
การใหค้วามชว่ยเหลอืด้านการเกษตร การศกึษา 
สาธารณสุขอย่างย่ังยืน การส่งเสริมอัตลักษณ์  
ค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการหาทาง 
แก้ไขปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิในที่ดินดั้งเดิม 
อย่างเหมาะสม

40.  การฟื้ นฟู วิ ถีชี วิ ตของกลุ่ มชาติพันธุ์ ได้ รับ 
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโครงการ 
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซ่ึงเป็นองค์การ
มหาชนภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจำานวน 70 ล้านบาท  
(2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากรัฐบาลเพ่ือดำาเนินการ 
ตามกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ ทั้งด้านเอกสาร  
การค้นคว้าวิจัย การให้ความรู้แก่สาธารณชน  
และการลงพื้นที่ไปยังชุมชน เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ระหวา่งป ี2562 - 2564 โดยโครงการฯ ดังกลา่ว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เรื่ อ งกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นประ เทศ ไทย ให้ แก่  
สาธารณชน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลระดับ 
ชาติ และแนวทางสำาหรับการฟื้นฟูวิถีชีวิต 
ของกลุม่ชาตพินัธุ ์การทำาวจิยัและการจดัสมัมนา 
เชงิวชิาการ ตลอดจนการยกรา่งพระราชบญัญตัิ
ส่ ง เสริมและอนุ รักษ์ วิถี ชี วิตกลุ่มชาติพัน ธ์ุ   
พ.ศ. .... และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
จากกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ โครงการฯ ดังกล่าว 
ยังมุ่งหวังท่ีจะส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมประเพณี 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุและช่วยพัฒนากลไกต่าง ๆ  
เพื่อขยายขีดความสามารถของกลุ่มชาติพันธุ์  

เพ่ือให้พวกเขาสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้บนพ้ืนฐาน 
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตน พร้อมทั้ง
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ และในท้ายที่สุด  
โครงการฯ น้ีก็จะสนับสนุนแผนของรัฐบาล
ในการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เป็น
รากฐานที่สำาคัญสำาหรับความมั่นคงของชาติ 
และการขจัดอคติ ตลอดจนลดปัญหาการขัดกัน 
ทางวัฒนธรรม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ปรากฏตามภาคผนวก

41.  มาตรการพิเศษสำาหรับหญิงไทยเชื้อสายมาเลย์
จะปรากฏโดยละเอียดในย่อหน้าที่ 46 - 58

	 ความเสี่ยงในการหายไปของภาษา
	 ของกลุ่มชาติพันธุ์บางภาษา

42.  ตั้งแต่ปี 2555 ประเทศไทยมีภาษาถิ่น รวมทั้ง 
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
แล้วจำานวน 27 ภาษา ประเทศไทยได้บังคับใช ้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และได้เข้าเป็น 
ภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ค.ศ. 2003  
ซึ่ งภาษาเหล่า น้ี เ ป็นส่วนสำา คัญของมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบัน สำานักงาน 
ราชบัณฑิตยสภากำาลังเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ 
ตามนโยบายภาษาแห่ งชาติ เ พ่ือส่ ง เสริม 
และรักษาไว้ซึ่งภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษา 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ใช้อยู่ ในประเทศไทย 
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and the Cabinet’s resolution of 3 August 
2010 on “The restoration of Karen’s way of 
life”. The measures for the implementation 
of the Cabinet resolutions include promoting 
access to Thai nationality, providing support  
in sustainable agriculture, education,  
healthcare, promoting their identity, ethnic 
values, way of life, tradition, art and culture, 
as well as finding appropriate solutions on 
the traditional land claims. 

40. The reviving of ethnic groups’ ways of life 
is being supported further by a project 
of the Princess Maha Chakri Sirindhorn  
Anthropology Centre (SAC), a public  
organization under the supervision of the 
Ministry of Culture. The SAC receives the 
government’s budget of Baht 70 million 
(USD 2.1 million) to implement planned 
activities in the areas of documentation,  
research and public education and outreach  
for a period of 3 years between 2019 - 2021.  
The project aims to promote public  
understanding and knowledge on ethnic 
groups in Thailand, including through 
developing a national database and  
guidelines for restoration of ethnic groups’ 
ways of life, conducting academic researches  
and seminars, as well as working on  
a zero draft of the Act on Promotion and  
Preservation of Ethnic Groups’ Ways of Life 
and its public hearing among ethnic groups. 
The project is also expected to promote 
ethnic groups’ cultural rights and tradition 
and develop mechanisms to enhance 

capacities of ethnic groups, so that they 
are able to manage themselves on a basis 
of their cultures and ways of life and to 
participate in national development with 
other stakeholders. After all, the project  
supports the government’s plan to  
promote a multicultural society providing  
a foundation for enhanced national security 
and combating prejudices and reducing 
cultural clashes. Further information on the 
SAC’s work can be found in the Appendix. 

41. The special measures taken for Thai  
women of Malay ethnic origin will be  
elaborated in para. 46 - 58.

 Risk of disappearance of 
 certain ethnic languages 
 

42. Since 2012, Thailand has 27 registered  
local languages including those that belong 
to ethnic groups. Thailand enacted the 
Promotion and Conservation of Intangible 
Cultural Heritage Act B.E. 2559 (2016) and 
is a party to the 2003 Convention for  
the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage. These languages indeed build  
a vital part of our national cultural heritage.  
Currently, the Office of Royal Society is 
preparing a draft Strategic Plan to Drive 
Forward the National Language Policy to 
maintain and promote Thai, local and 
ethnic languages used in Thailand, to  
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ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
และปรับปรุงมาตรฐานล่ามและล่ามภาษามือ  
ดังนั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “ภาษาเพื่อสันติภาพ 
ท่ีย่ังยืน” แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จึงประกอบไปด้วย  
3 หลักการ ได้แก่ 

 
(1) ภาษาเพื่อธำารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน

และความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ 
(2) ภาษาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ 

และการประกันการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ 
(3) ภาษาเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวจะส่งเสริมให้
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์เรียนรู้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 
ของตนเองได้ และใช้ เป็นพื้นฐานสำาหรับ 
การเรยีนรูภ้าษาอืน่ ซ่ึงรวมถงึภาษาไทยตอ่ไปดว้ย  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาประสิทธิผลในการเรียนรู้
และส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงในระบบ
สองภาษาได้อย่างเสมอภาค

43.  สำาหรับการศกึษาในระบบ กระทรวงศกึษาธิการ 
ร่วมกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ใหค้วามชว่ยเหลอืพิเศษแกโ่รงเรยีนประถมศกึษา
ในเขตชายแดนและพื้นที่ชายขอบในการเรียน
การสอนในรูปแบบสองภาษาทั้งภาษาแม่และ
ภาษาไทยแก่เด็กกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีไม่ได้พูดภาษา
ไทย นอกจากนี้ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลยังได้ให้การสนับสนุนการสำารวจและวิจัย
ด้านภาษาในประเทศไทยด้วย

	 การตีตราแบบเหมารวมเชิงลบและอคติ	
 

44.  มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพสื่อได้ถูกควบคุม 
โดยระบบการกำากับตนเองและการจัดระเบียบ 
ตัวเองที่สอดคล้องกับกฎหมาย ประมวล 
จริยธรรมวิชาชีพ และมาตรฐานสากล ท้ังนี้  
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของสิ่งพิมพ์ 
และสื่ อมวลชนไทยได้ รับความคุ้ มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญ ในทำานองเดียวกัน สื่อมวลชน 
ยงัอยูภ่ายใตค้วามรบัผดิทางอาญาตามกฎหมาย
อาญาและข้อห้ามภายใต้กฎหมายที่เก่ียวกับ
การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 
45.  แนวทางสำาหรับการส่งเสริมมาตรฐานและ

จริยธรรมวิชาชีพสื่อได้ถูกจัดทำาขึ้นภายใต้ 
แผนปฏรูิปประเทศดา้นสือ่สารมวลชน เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การส่งเสริมการก่อต้ังสภาอุตสาหกรรมส่ือสาร
มวลชนและส่ือมวลชนแห่งชาติเพื่อกำากับ
ตนเองและการจดัระเบยีบตวัเองทีส่อดคลอ้ง 
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ หลักนิติธรรม 
และความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและ 
การเสริมสร้างศักยภาพของนักข่าว 
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enhance foreign language capabilities, and to  
improve standards of interpreter and sign 
language interpreter. Based on the concept 
of “Language for Sustainable Peace”, the 
strategic plan has three principles, namely: 

(1) Language for maintaining community 
identity and national cohesion; 

(2) Language for raising awareness,  
understanding and ensuring access to 
basic rights and; 

(3) Language for economic development. 

 The strategic plan would encourage ethnic 
children to study their own languages and 
use them as a foundation to study other 
languages including the Thai language and 
thus improve the efficiency of their learning 
and promote equitable access to higher 
education through a bilingual system.

43. In a formal education system, a number 
of primary schools in the border and  
marginalized areas have been given special 
assistance by the Ministry of Education – in  
cooperation with the Language Institute  
of Mahidol University – to provide a bilingual  
teaching, the mother tongue and the main 
Thai language, to ethnic children speaking 
non-Thai languages. The Language Institute 
of Mahidol University has also conducted 
supporting surveys and researches on 
languages in Thailand.

 Negative stereotypes and prejudices 
 

44. Ethics and standards of media profession 
are governed largely by a self-regulation 
and self-disciplinary system in accordance 
with the laws, professional codes of  
responsibility and international standards. 
Members of the Thai press and media 
are protected under the Constitution 
with regard to their rights and freedom 
of expression. They are as well subject 
to criminal sanctions under the criminal 
law and prohibition under the law on 
broadcasting. 

45. The guidelines for the promotion of ethics  
and standards of media profession established  
under the National Reform Plan on Mass 
Media and Information Technology include; 

(1) promoting the establishment of a national  
council of mass media industry and 
journalists for a self-regulation or 
self-disciplinary system in accordance 
with international standards, rule of law 
and professional responsibility, 

 
(2) supporting and promoting the  

development and enhancement of 
capacities of journalists, 
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(3) สนับสนุนการจัดต้ังระบบผู้ตรวจการเพ่ือดูแล
เร่ืองข้อร้องเรียนและการตรวจตรามาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรมในทุกระดับองค์กร  
กลุม่วชิาชพี และสภาวิชาชพีระดบัชาต ิและ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของสาธารณชน และ 

(4) สนับสนุนการพัฒนาคู่ มื อมาตรฐาน
สำาหรับจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน  
นอกจากนั้น ประเทศไทยกำาลังอยู่ระหว่าง 
ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และวิ ช า ชี พสื่ อ ม วลชน  พ . ศ .  . . . .  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

	 สถานการณ์ของหญิงไทยเช้ือสายมาเลย์
	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

 (การติดตามความคืบหน้าตามหนังสือของ 
คณะกรรมการสหประชาชาติฯ ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2557)

46.  ประเทศไทยใช้กระบวนการแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายท่ี 5  
(ความเสมอภาคทางเพศ) และเป้าหมายที่ 16 
(สันติภาพ ความยตุธิรรม และสถาบนัท่ีเขม้แขง็) 
ตลอดจนเร่ืองสิทธิมนุษยชน สำาหรับการดูแล
หญิงไทยเชื้อสายมาเลย์

47.  สำาหรับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้หญิง ซึ่งรวมถึงหญิงไทยเชื้อสายมาเลย์ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยอ์ำานวยการบรหิาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ไดห้ารอืรว่มกนั 

อย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน และได้เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์สำาหรับเด็ก สตร ีและครอบครวั
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 - 2564 
(ค.ศ. 2019 - 2021) ซึง่ชว่ยเสรมิยทุธศาสตรช์าต ิ
ในการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 และการปฏิบัต ิ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ต่ อสต รี ในทุ ก รู ปแบบของประ เทศ ไทย  
แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ให้ความสำาคัญกับ 

(1)  การคุ้มครองและการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเสมอภาค 

(2)  การเสริมสร้างศักยภาพและบทบาท
 การมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(3) นวัตกรรมสำาหรับการพัฒนา
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) การส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อความเสมอภาค

ทางเพศ และ 
(5)  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ประกอบไปดว้ยโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและ 
ด้านการตลาดสำาหรับผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบ 
จากความรุนแรง โดยเฉพาะหญิงหม้าย การปฏิบัติการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จะได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานด้านกิจการ
เด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อตั้งขึ้น
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การ 
เพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ และกองทุนเพื่อเด็ก 
แห่งสหประชาชาติ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ในการผลักดันการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ 
การคุ้มครองเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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(3) supporting the establishment of  
an ombudsman system for handling 
complaints and monitoring professional 
standards and ethics at the levels of  
an organization, a professional group 
and a national council and promoting 
public participation and 

(4) supporting the development of  
a manual of standards for professional 
media ethics. In addition, Thailand is 
currently drafting the Mass Media Ethics 
and Profession Promotion Act B.E. …. 
in accordance with the said National 
Reform Plan. 

  

 Situation of Thai women of 
 Malay ethnic origin in Southern 
 Border Provinces 

 (Follow-up to the Committee’s letter dated 
29 August 2014) 

46. Thailand takes an integrated, inclusive 
approach incorporating SDGs, particularly 
SDGs 5 (Gender Equality) and 16 (Peace, 
Justice and Strong Institutions), and 
human rights for Thai women of Malay 
ethnic origin. 

47. For the socio-economic promotion of 
women including Thai women of Malay 
ethnic origin in the SBPs, the Southern 

Border Provinces Administrative Centre 
(SBPAC) – in close consultations with all 
stakeholders – has adopted, the Strategic 
Plan for Children, Women and Families in 
the SBPs B.E. 2562 - 2564 (2019 - 2021), 
in complement to the National Women’s 
Development Strategy (2017 - 2021) and 
Thailand’s implementation of CEDAW. 
The strategic plan places emphasis on 

(1) protection and equal access to quality 
public services, 

(2) capacity building and inclusive  
participation in a multicultural society, 

(3) innovation for effective development, 
(4) promotion of a positive attitude  

towards gender equality, and 
(5) data collection and analysis. 

 The action plans of the strategy plan 
include a project on occupational and 
marketing training for women affected 
by the violence, especially those who 
are widows. The implementation of the 
strategic plan will be further strengthened 
and supported by the “Coordination  
Centre for Women and Children Affairs in the  
Southern Border Provinces”, which is being 
established by the MSDHS and the SBPAC, 
in partnership with UN Women and UNICEF, 
as a coordinating platform for government 
agencies and CSOs to move forward the 
human rights promotion and protection of 
women and children in the SBPs. 
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48.  ในปี 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง 
แรงงาน ไ ด้จัดการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
แก่หญิงไทยเช้ือสายมาเลย์จำานวน 788 คน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส่วนใหญ่มุ่งยกระดับทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบท้องถ่ินสำาหรับการใช้สอยในครอบครัว
และตลาดในระดับท้องถ่ิน โดยมีการรายงาน 
ว่าผู้หญิงท่ีได้เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวสามารถ 
ทำารายได้เพิม่ขึน้สำาหรบัการช่วยเหลอืครอบครวั

49.  ภายใต้โครงการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้ให้ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรท้องถ่ินและ
ภาคประชาสังคมในการริเร่ิม และดำาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงเครือข่ายสตรีในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยให้การสนับสนุนการทำางาน
ของพวกเขาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาต้ังแต่ปี 2560 
ซ่ึงเฉพาะในปี 2560 ได้มีการอนุมัติและดำาเนิน
โครงการแล้วท้ังส้ิน 223 โครงการ รวมเป็นเงิน
จำานวน 63 ล้านบาท (2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

50.  นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนบทบาทของสตรีในสามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีข้ึน 
ในปี 2556 ซ่ึงกองทุนน้ีได้สนับสนุนเงินกว่า 250 
ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่สตรีจากท่ัวประเทศ 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้าง 
บทบาทของสตรีในเชิงเศรษฐกิจ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข้ึน 8 แห่งทั่วประเทศ  
เพื่อให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่สตรี   

รวมถึงเด็กหญิงและสตรีที่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
ซ่ึงมีรายได้น้อย อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล รวมถึงเหย่ือ 
จากการค้ามนุษย์และโสเภณี ศูนย์เรียนรู้แห่งน้ี 
ทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนต่าง ๆ  
เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้าน 
การใช้ความรุนแรง การตีตรา ความเสมอภาคทางเพศ  
และสทิธขิองสตรีซึง่เป็นกลุม่ผู้ด้อยโอกาส รวมทัง้ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืพวกเขาในการหางานในบรษิทั
เอกชนหรือการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

51.  ในปี 2555 - 2558 กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับโครงการ 
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme: UNDP) ดำาเนิน
โครงการระยะเวลา 4 ปี เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับสตรีชาวมุสลิมเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนใน 14 จังหวัด ทางภาคใต้ของประเทศไทย 
จากการจัดโครงการน้ี ทำาให้เครือข่ายสตรี 
ชาวมุสลิมมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน และได้มีการจัดต้ัง
สมาคมสตรีมุสลิมข้ึนใน 7 จังหวัดของประเทศไทย 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือท่ีจำาเป็นแก่สตรีชาวมุสลิม 
ท่ีอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

52.  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ของประเทศไทย ซ่ึงมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 9 กันยายน  
2558 น้ัน ได้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการ เ มือง  กลไกระ ดับชา ติท่ีรับรอง 
ความมีประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติ  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 คือ  
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
(สทพ.) แห่งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
คณะกรรมการภายใต้กฎหมายน้ี จึงได้มีการจัดต้ัง 

48



48. In 2018 Department of Skill Development, 
MOL provided skills training courses to  
a total of 788 Thai women of Malay ethnic 
origin in the SBPs. Most training courses are 
aimed to uplift skills in making products 
from local materials for their households 
and local markets. Women who attended 
the training courses reportedly earned 
more income to support their families. 

49. Under the project “Strengthening  
Participation of Civil Society in Conflict 
Solving and Development in SBPs”, the 
SBPAC has provided financial support to  
initiatives and projects of local communities  
and civil society organizations, including 
the SBPs women networks, and their work 
to improve the quality of life of women 
in the SBPs since 2017. 223 projects with 
a total amount of around Baht 63 million  
(USD 2 million) were approved and  
implemented in 2017 alone. 

50. The Government also has projects to  
empower women in SBPs. The Thai 
Women Empowerment Fund, established in 
2013, has provided over USD 250 million  
to support women from all over the 
country in their activities including  
economic empowerment. The MSDHS has 
set up 8 learning centers across regions 
in Thailand to provide job trainings for 
women, including ethnic women and girls 

with low-income, in remote areas, as well 
as victims of trafficking and prostitution. 
The centers work with local communities  
and schools to raise awareness on anti- 
violence, anti-stigmatization, gender equality,  
and the rights of women of disadvantaged 
groups and assist them in looking for jobs, 
including in private companies, or starting 
their own businesses. 

51. In 2012 - 2015, the MSDHS in cooperation 
with the UNDP has run a 4-year project to 
empower Muslim women to participate in 
community development in 14 provinces 
in the South of Thailand. Thanks to this 
project, the Muslim Women Network has 
been expanded and a Muslim women  
association has been set up in 7 provinces 
of Thailand to provide necessary assistance 
to Muslim women in the South of Thailand. 

52. Thailand’s Gender Equality Act, which 
came into effect on 9 September 2015, 
promotes gender equality in various  
aspects of social, economic, and political 
rights. The national mechanism to ensure the  
effectiveness of the Gender Equality Act  
2015 is the Committee for the Promotion  
of Gender Equality chaired by the Prime 
Minister. Under this law, the Committee for 
the Consideration of Gender Equality Cases 
has also been set up. If the Committee for 
the Consideration of Gender Equality Cases  
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คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ระหวา่งเพศขึน้ โดยหากคณะกรรมการวนิจิฉยัฯ  
พบว่ามีการกระทำา ท่ีเ ป็นการเ ลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยฯ  
สามารถออกคำาส่ังแก่หน่วยงานหรือบุคคล 
ท่ีเ ก่ียว ข้องเ พ่ือใ ห้ยุติการกระทำา ดังกล่าว  
และให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายเพ่ือชดเชย 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังผู้เสียหายยังมี 
สิทธิได้รับค่าชดเชย โดยสามารถย่ืนคำาร้อง 
ต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้  
นอกจากน้ี พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวยังได้มี 
การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ เพ่ือให้ค่าชดเชย เยียวยา และมี 
มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ระหว่าง เพศ ทั้ งนี้  บทลงโทษสู งสุดตาม 
พระราชบญัญตัฯิ ดังกล่าว คือ จำาคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

53.  ภายในส่วนราชการ มีหัวหน้าและรองหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมและกระทรวง เป็นผู้หญิง 
ประมาณหนึ่ งในสี่ของจำานวนหัวหน้าและ 
รองหัวหนา้สว่นราชการระดับกรมและกระทรวง
ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนสตรีมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการระบุถึงความแตกต่าง 
ระหว่างข้าราชการพลเรือนชายและหญิง ดังน้ัน  
จึงมีการปฏิบัติต่อข้าราชการพลเรือนทุกคน 
อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงรวมถึงเร่ืองของเงินเดือน  
(มาตรา 37) เงินเพ่ิมในกรณีต่าง ๆ (มาตรา 38) 
และช่ัวโมงทำางาน (มาตรา 39) ซ่ึงในปัจจุบัน  
สตรีชาวมุสลิมท่านหน่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็น 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

54.  รัฐธรรมนูญฯ ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการ 
มิติทางเพศในการกำาหนดนโยบายทุกระดับ  
ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญฯ ได้มีการนำาเอา 
หลักการจัดทำางบประมาณโดยคำานึงถึงมิติทางเพศ 
มาใช้สำาหรับหน่วยงานราชการทั้งหมด

55.  สำาหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้มีการจัดทำาคู่ มือการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม 
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา 
แก่ เหยื่อหรือครอบครัวในกรณีที่ เสียชีวิต  
หรือได้รบับาดเจบ็/พิการ (ทางรา่งกายและจติใจ)  
และสญูเสยีทรพัยส์นิ (ท่ีอยูอ่าศยั ทรพัยส์นิสว่นตวั  
ยานพาหนะ ฯลฯ) อันเนื่องมาจากการละเมิด 
ของผู้กระทำาผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
หรือเพ่ือใหค้า่ชดเชยแกผู่เ้สยีหายและครอบครวั 
ของพวกเขาซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำา 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ คู่มือดังกล่าวได้ให้แนวทาง 
ทีม่คีวามชดัเจนและโดยละเอยีด ซึง่ครอบคลมุถงึ 
การประเมนิระดบัความเสียหายของแตล่ะบคุคล  
(เช่น ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ระดับความเจ็บปวด 
และความทุกข์ทรมาน ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน  
ระดับความต้องการการพึ่งพิงผู้อื่น ผลข้างเคียง  
ความสามารถในการทำางาน มูลค่าของทรัพย์สิน
ท่ีมีการสูญหาย หรือเสียหายตามมูลค่าตลาด) 
กรอบระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินเยียวยา 
หรือชดเชย หรือแบบผสมผสานท้ังการเยียวยา
และการชดเชยจากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง  
(เช่น ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง 
ศึกษาธิการ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย) 
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finds that an act in question is discriminatory  
in nature, the Committee is authorized 
to issue an order for agencies or persons 
concerned to put an end to any such act 
and provide remedies to the injured person 
in compensation for the damage caused. 
Injured persons are entitled to receive 
compensation by lodging requests to the 
Department of Women’s Affairs and Family 
Development of the MSDHS. In addition, 
the Act has also established the Gender  
Equality Promotion Fund under the  
administration of the Committee on 
Gender Equality Fund Administration to 
provide compensation, remedies, and 
preventive measures against gender  
discrimination. The maximum sanction is 
up to 6-month imprisonment, or a fine not 
exceeding Baht 20,000 or both.

53. Within the government, about one fourth 
of heads and deputy heads of agencies, 
departments, and ministries are women. 
The proportion is rising. The Civil Service 
Act B.E. 2551 (2008) does not make any 
distinction between male and female 
civil officials, henceforth treating every civil  
official equally including in terms of salaries  
(Section 37), supplemental allowances 
(Section 38) and working hours (Section 39). 
At present, a Muslim woman is appointed  
as the Deputy Provincial Governor of  
Narathiwat Province in the SBPs. 

54. The Constitution gives priority to  
mainstreaming gender perspectives into 
policy-making at all levels. The Constitution  
has for the first time adopted a gender- 
perspective budgeting principle for all 
government agencies. 

55. For those who have been affected by 
the situation in the South, SBPAC has in 
place a comprehensive remedy manual 
to provide assistance and remedies to 
the victims or their families for the loss 
of lives or injuries/disabilities (physical/
mental) and their property (dwellings, 
personal belongings, vehicles, etc.) due 
to the violations of the perpetrators in 
the SBPs or to provide compensation for 
the injured persons and their families who 
have been affected by the government 
officers’ action. The manual provides 
clear and detailed guidelines, including 
for individualized assessments of a degree 
of damages (such as the severity of the  
injury, a degree of pain and suffering,  
an impact on day-to-day living, a degree 
of dependence on others, side effects,  
an ability to work, the market values of lost 
or damaged properties), and a time frame 
and rates of remedies or compensation or  
a combined option of remedy and  
compensation from concerned agencies 
(such as the SBPAC, MSDHS, RLPD, Ministry 
of Education (MOE), and the Department 
of Disaster Prevention and Mitigation under 
the MOI), 
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 ตลอดจนช่องทางการเข้ าถึ งการเยียวยา  
หรือการจ่ายค่าชดเชย และเอกสารและแบบฟอร์ม 
ที่จำาเป็น นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้จัดให้มี 
สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน  
และแอปพลิเคชันออนไลน์ในการ “ให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุน” นอกจากน้ี ผู้เสียหายยังมีทางเลือก 
ในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติได้  
ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 21 ข้างต้น

56.  นอกเหนือจากการจัดตั้งสมาคมสตรีมุสลิม 
เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ำาเปน็แกส่ตรชีาวมสุลมิ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว รัฐบาลไทยยังได้
ให้โอกาสและพื้นท่ีให้แก่สตรีในการมีส่วนร่วม
และทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การทำางานร่วมกับ ศอ.บต. เป็นต้น

57.  รัฐบาลไทยยังได้ทำางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้าง 
ความปลอดภัย ความมั่นคง และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยการเชิญชวน 
ให้ทุกภาคส่วนมาริเริ่มโครงการนำาร่องในชุมชน 
ที่ ไ ด้ รั บการ คัด เลื อก  รวมถึ งการพัฒนา 
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการ 
การตลาด ตัวอย่างท่ีดีขององค์กรภาคประชาสังคม 
ดังกล่าว คือ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ  
ซึ่งได้ทำางานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ของประเทศไทย และสะท้อนความต้องการ 
ของพวกเขาแก่ผู้มีอำานาจตัดสินใจ

58.  ตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนิน 
โครงการ “การเข้าถึงความยุติธรรมที่สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  

โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ 
การไกล่เกลี่ยในการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 
ว่าด้วยครอบครัวและมรดก ซ่ึงโครงการฯ ดังกล่าวน้ี  
ได้สนับสนุนบทบาทของสตรีให้ มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการแต่งต้ังสตรี
ชาวมุสลิมเป็นผู้ช่วยผู้ไกล่เกลี่ย ณ สำานักงาน 
คณะกรรมการอสิลามจงัหวัด ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดันราธิวาส ยะลา ปตัตานี สงขลา และสตลู

	 การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

 (ตามหนังสือของคณะกรรมการสหประชาชาตฯิ 
 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557)

59.  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(กสม.) และองค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทสำาคัญ 
ในการตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันกองอำานวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า  
อยู่ระหว่างทบทวนและประเมินความเป็นไปได้ 
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แทนพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ในบาง พ้ืน ท่ีของ จังห วัดชายแดนภาคใ ต้   
ในระหว่างน้ี กองอำานวยการรักษาความม่ันคง 
ภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า  
ได้ร่างแผนปฏบิตักิารเพือ่ยกเลกิพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  
เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ให้การสนับสนุนกระบวนการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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 as well as an access to remedy or  
compensation and necessary documentation  
and forms. In addition, SBPAC has also set  
up a helpline and a “Help & Support” online  
application. Victims also have options to 
an ordinary justice system as mentioned 
in para. 21 above.

56. The Muslim Women Association was  
established to provide necessary assistance  
to Muslim women in the SBPs. The Thai 
government also provides the opportunity  
and venue for women to participate and 
work in collaboration with all sectors 
involved, such as with the SBPAC. 

57. The Thai Government also works with 
civil society organizations in the SBPs to 
enhance sustainable public safety and 
security and development by bringing  
together all parties to initiate pilot projects  
in selected community, including through 
cultural tourism and market management.  
A good example of such civil society  
organizations is the Association of Women 
for Peace, which has worked on assisting 
women and children affected by the  
situation in the South of Thailand and 
raising their needs to decision makers.

58. Since 2015, the MOJ has implemented 
the “Access to Justice in accordance with 
the Way of Life of People in the Southern 

Border Provinces Project” with an aim 
to improve a mediation system for the 
application of Islamic Law in family and 
inheritance matters. It has encouraged the 
roles of women in a mediation process 
by appointing Muslim women to work as 
an assistant mediator at provincial Islamic  
councils in 5 provinces, namely Narathiwat,  
Yala, Pattani, Songkhla and Satun.

 Special law application in 
 the Southern Border Provinces 
 

 (Follow-up to the Committee’s letter 
 dated 29 August 2014) 

59. The National Human Rights Commission 
(NHRC) and CSOs actively play important 
roles in monitoring the enforcement of 
the special laws in the SBPs. The Internal 
Security Operations Command, the Fourth  
Region Forward Command (ISOC4) is  
currently reviewing the situation and assess-
ing the possibility of replacing the use of 
Contingency Public Administration Emergen-
cy Decree B.E. 2548 (2005) with the Internal 
Security Act B.E. 2551 (2008) in certain areas 
of the SBPs. In the meantime, the ISOC has 
drafted an action plan to lift the Emergency 
Decree as a framework for relevant agencies 
to support the process in the SBPs. 
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ทั้งนี้  4 อำาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทีมี่การยกเลิกพระราชกำาหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว ได้แก่ 

(1)  อำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
(2)  อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(3)  อำาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และ 
(4)  อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยอำาเภอ

สุคิริน เป็นอำาเภอสุดท้ายซึ่งมีผลในวันที่  
20 ธันวาคม 2561

60.  รั ฐบาลสนั บสนุ นการร่ วมมื อกั บองค์ ก ร 
ภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานไทย  
ซ่ึงรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำานวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำานวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 
สว่นหนา้ ยงัคงมกีารดำาเนินงานรว่มกบัหนว่ยงาน 
สหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม
อยา่งต่อเนือ่งในการดำาเนนิมาตรการ จดักจิกรรม 
และการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะ 
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ กั บ เ ด็ ก แ ล ะ ส ต รี  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงาน 
กิจการสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตามท่ีได้กล่าวถึงในย่อหน้าท่ี 47 เป็นตัวอย่าง 
ความพยายามของรัฐบาล

61. การคัดกรองบุคคลตามเช้ือชาติและสีผิวเป็นส่ิงท่ี 
ไม่มีการปฏิบัติในประเทศไทย ประเทศไทยยืนยันว่า 
มีนโยบายและกฎหมายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนอย่าง 
เต็มท่ี รวมท้ังมีการดำาเนินการตามแนวทาง  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีสงบสุขและสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับต้ังแต่ปี 2556  
กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำาเนินโครงการ “คืนคนดีกลับบ้าน”  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อให้เกิด 
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
หรือมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรง รวมถึง 
ผู้ท่ีถูกต้ังข้อหาทางอาญา โดยจัดกิจกรรมคืนคนดี 
สู่สังคม จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ตลอดจนดำาเนินการ
มาตรการช่วยเหลือทางกฎหมาย และมาตรการ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็น ท้ังน้ี ท่ีผ่านมามีบุคคล 
มากกว่า 2,000 คน ท่ีแสดงความสนใจโครงการฯ  
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ ปัจจุบันโครงการฯ  
อยู่ระหว่างทบทวนเพ่ือกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเหมาะสม และกำาหนดแนวทางดำาเนินโครงการฯ  
ท่ีชัดเจน ซ่ึงโครงการฯ น้ี เป็นหน่ึงในกิจกรรมสำาคัญ 
ภายใต้แผนบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 - 2565 

62.  ในปี 2560 ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สทิธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 เพ่ือเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศตาม 
“หลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แหง่ชาต ิ(หลกัการปารสี)” ทัง้นี ้พระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนูญฯ ไดแ้กไ้ขปญัหาขอ้บกพร่อง 
ของพระราชบัญญัติฉบับก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะ 
ในเร่ืองขององค์ประกอบ การรับรองความเป็นอิสระ  
และความหลากหลายของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับน้ี ได้ คุ้มครองสมาชิก 
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 The recent 4 districts in SBPs which the 
Emergency Decree has been lifted are 

(1) Mae Lan District in Pattani Province, 
(2) Betong District in Yala Province, 
(3) Su-ngai Kolok District in Narathiwat 

Province and 
(4) Sukhirin District in Narathiwat Province, 

with Sukhirin being the latest one to 
take effect on 20 December 2018. 

60. The government promotes the cooperation 
with CSOs in promoting and protecting  
human rights in the SBPs. The Thai agencies,  
including the MOE, MSDHS, MOJ, MOI, 
SBPAC, and ISOC4, have continued  
engagement with relevant UN agencies and 
CSOs in the implementation of measures, 
activities and initiatives to promote and  
protect human rights of people with  
a particular focus on children and women 
in the SBPs. The “Coordination Centre for 
Women and Children Affairs in the SBPs”,  
mentioned in para. 47, serves as an example  
of such efforts of the government.

 
61. Racial profiling is not practiced. Thailand 

stays firm to rightful policies and laws as 
well as the “Understand, Reach out and  
Develop” approach in building a sustainable  

peaceful environment and a multicultural 
society in the SBPs. Since 2013, the ISOC4 
has operated the “Bring People Home”  
project to help people accused of instigating  
violence in the SBPs or taking part in 
violence, including those facing criminal 
charges, by organizing social reintegration  
activities, vocational training, as well as legal  
and other necessary assisting measures. 
Over 2,000 persons have shown interest 
or joined the project. The project is being 
reviewed to set appropriate target groups 
and clear guidelines. This is one of the key 
activities under the Integration Plan on 
Prevention and Solution for the Problems 
in the SBPs B.E. 2561 - 2565 (2018 - 2022).

62. In 2017, Thailand enacted the Organic Act 
on the National Human Rights Commission 
to strengthen the NHRC in monitoring 
human rights violations and promoting 
human rights in the country in accordance  
with the “Principles relating to the Status of 
National Institutions (the Paris Principles)”. 
The organic act addresses a number of 
drawbacks of the previous act, particularly  
on the issues of composition and the  
guarantees on the independence and 
pluralism of the NHRC. The organic act 
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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จากความรับผิดตามกฎหมาย (ท้ังความรับผิดทางแพ่ง  
ทางอาญา และทางปกครอง) สำาหรับการกระทำา 
ท่ีทำา ข้ึนด้วยสุจริตระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของพวกเขา (มาตรา 30) และให้อำานาจพวกเขา 
ในการสอบสวน และร้องขอ หรือส่ังเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
หรือบุคคลใด ๆ ให้มานำาเสนอข้อมูล เอกสารช้ีแจง  
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 33 - 38)  
นอกจากน้ัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ยังสามารถส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น 
สิทธิมนุษยชน หรือปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้พิจารณาดำาเนินการต่อไป ผู้ท่ีปฏิเสธ 
ที่จะให้ความร่วมมืออาจถูกลงโทษทางอาญา 
ซึ่งในบทลงโทษจำาคุกสูงสุด 6 เดือน ปรับสูงสุด 
10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ (มาตรา 59)

63.  เพ่ือแก้ปัญหาข้อกล่าวหาเก่ียวกับการทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ รวมท้ังเพ่ือป้องกัน 
การเกิดข้ึนของกรณีเหล่าน้ีในอนาคต นายกรัฐมนตรี  
ได้มีคำาส่ังสำานักนายกรัฐมนตรีท่ี 131/2560  
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดการเร่ืองราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำาทรมาน 
และถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และมีผู้แทน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 13 คน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ  
ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะ  
เพ่ือดำาเนินการดังน้ี

(1) ติดตามและตรวจสอบ 
(2) ช่วยเหลือและเยียวยา 
(3) ป้องกันและฝึกอบรม 
(4) คัดกรองคดี 

 ดังน้ัน เจ้าหน้าท่ีรัฐคนใดท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
กับการทรมาน และ/หรือบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ 
จะต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

 แรงงานอพยพ	

64.  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้จดทะเบียน
แรงงานอพยพท่ีไม่มีเอกสารแสดงตนมากกว่า
สองล้านคน ส่งผลให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม 
ขัน้พืน้ฐานได ้เชน่ การดแูลสขุภาพ และการศึกษา  
บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ 
ลุม่แมน้่ำาโขง (เมยีนมา ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม)  
ได้ขยายช่องทางการโยกยา้ยถิน่ฐานของแรงงาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากสถิติ ณ เดือน
กมุภาพนัธ์ 2562 พบวา่มแีรงงานอพยพ จำานวน 
922,169 คน ที่ทำางานในประเทศไทยภายใต้ 
ข้อตกลง MoU ดังกล่าว

65. ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2562 ประเทศไทยมแีรงงาน 
ต่างชาติจำานวน 3,293,819 คน ซ่ึงประกอบด้วย 
 
(1) แรงงานต่างชาติที่มีทักษะ 163,644 คน 

(118,234 คน สำาหรับธุรกิจทั่วไป และ 
45,410 คน ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 

 
(2) ผูอ้พยพทีไ่ดร้บัอนุญาตให้อยูถ่าวร/ผูเ้ขา้มา

มีถิ่นที่อยู่ถาวรชอบด้วยกฎหมาย 241 คน 
 

(3) แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 65,480 คน 
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protects members of the NHRC from legal 
liability (civil, criminal and administrative  
liabilities) for actions undertaken in good 
faith during the course of their official  
duties (Section 30) and gives them  
the power to investigate and request or 
order any government officials or any 
person to present information, clarification  
documents and evidence (Section 33 - 38). 
The NHRC can also submit recommendations  
related to human rights issues or problems 
to the Cabinet for further action. Those 
who refuse to cooperate may face criminal 
sanction and penalties for up to 6-month 
imprisonment, a fine up to Baht 10,000,  
or both (Section 59). 

63. To address alleged cases of torture and  
enforced disappearance and to prevent 
future occurrences of such cases, the Prime 
Minister issued the Prime Minister’s Order  
No. 131/2560 dated 23 May 2017 establishing  
the National Committee for Managing  
Cases Relating to Torture and Enforced  
Disappearance, chaired by the Minister of  
Justice and comprising 13 representatives  
from related agencies as members.  
The Committee is supported by four  
sub-committees on

 
(1) follow-up and monitoring, 
(2) assistance and remedy, 
(3) prevention and training and 
(4) case screening. 

 Any public officer who is found to have 
been involved in torture and/or enforced 
disappearance will be prosecuted in  
accordance with the law. 

 Migrant workers 
 

64. Over the past few years, Thailand has  
regularized over two million undocumented  
migrant workers, enabling them to be legally  
protected and gain access to basic social 
services such as healthcare and education. 
Labor MoUs between Thailand and CLMV 
countries (Myanmar, Lao PDR, Cambodia 
and Vietnam) have expanded avenues 
for legal labour migration. As of February 
2019, 922,169 migrant workers are working 
in Thailand under the MoU arrangements.

65. As of February 2019, the numbers of foreign 
workers in Thailand are 3,293,819 persons, 
consisting of 

(1) 163,644 skilled foreign workers (118,234 
persons for general business and  
45,410 persons permitted under Board  
of Investment law); 

(2) 241 life time permit migrants/ 
permanent resident; 

(3) 65,480 ethnic minority workers and; 
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(4) แรงงานอพยพจากเมียนมา ลาว กัมพูชา  
และเวียดนาม 3,064,454 คน (1,830,136 คน  
ได้รับอนุญาตภายใต้กระบวนการพิสูจน์ 
สัญชาติและ MoU) 1,198,269 คน  
ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรการช่ัวคราว 
และ 36,049 คน ในฐานะแรงงาน 
ตามขอบชายแดน) 

 รัฐบาลไทยได้ทำางานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือขจัด
ความเปราะบางของแรงงานอพยพผา่นมาตรการ
ต่าง ๆ เช่น 

(1) ดำาเนินการตรวจสอบแรงงานอย่างเข้มงวด
มากขึ้น 

(2) ปรบัปรงุกลไกการตรวจสอบและกำากบัดแูล
นายหน้าจัดหางาน และ 

(3) ยกเลิกนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (เช่น  
ค่าจ้างจะต้องจ่ายให้กับพนักงานเป็นรายเดือน 
ผ่านทางบัญชีธนาคาร และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
เกี่ยวกับการจ้างงานจะต้องถูกจ่ายโดย
นายจ้าง)

66.  พระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (2017) เป็นหนึ่ง
ในตัวอย่างความพยายามของประเทศไทย 
ที่ไม่เพียงแต่จัดการแรงงานอพยพอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็น 
การปรบัปรงุและรบัรองว่ามาตรฐานแรงงานไทย
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

67.  แรงงานอพยพทุกคน รวมถึงแรงงานท่ีเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายผ่านกลไกการเยียวยาภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ลูกจ้างมีสิทธิ 
ที่จะได้รับสิทธิ หรือผลประโยชน์หลายประการ 
ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ เช่น ค่าจ้าง เงินชดเชย  
ค่าทำางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ในกรณ ี
ทีน่ายจา้งไมป่ฏบัิตติามบทบญัญตัทิีก่ำาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ เช่น ไม่จ่ายค่าจ้าง เงินชดเชย 
ค่าทำางานในวันหยุด ฯลฯ นายจ้างจะถูกลงโทษ
ตามบทที่ 16 ของพระราชบัญญัติฯ 

68.  นอกจากน้ี พระราชบัญญตัฯิ ดงักลา่ว ยงัอนุญาต
ให้มีการแต่งตั้ง “พนักงานตรวจแรงงาน” 
เพ่ือคุ้มครองและให้การเยียวยาแก่ลูกจ้างท่ีถูกละเมิด 
สิทธิโดยนายจ้าง หนึ่งในอำานาจและหน้าที่
ของพนักงานตรวจแรงงานภายใต้มาตรา 124  
คือ การรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
และสัง่ใหน้ายจา้งจา่ยเงนิจำานวนใด ๆ  ทีน่ายจา้งม ี
หน้าท่ีรับผิดชอบต้องจ่ายภายใต้พระราชบัญญัติฯ น้ี  
ดังน้ัน บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน 
จึงมีความสำาคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและ 
ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างท่ีอาจไม่เข้าใจกฎหมาย 
และมีทรัพยากรทางการเงินท่ีจำากัดในการฟ้องร้อง 
คดแีรงงาน  นอกจากน้ัน กระทรวงแรงงานยงัได ้
เสนอบริการและความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ที่หลากหลายเกี่ยวกับสิทธิแรงงานให้กับลูกจ้าง 
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การให้ความช่วยเหลือโดย 
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายหรือนิติกรที่ทำางาน 
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(4) 3,064,454 migrant workers from  
Myanmar, Lao PDR, Cambodia and 
Vietnam (1,830,136 persons permitted 
under Nationality Verification and the 
MoU schemes), 1,198,269 persons 
permitted under temporary measures 
and 36,049 persons as border workers). 

 The Royal Thai Government has been working  
diligently to eliminate vulnerabilities of 
migrant workers through measures such as 

(1) conducting more rigorous labour  
inspection; 

(2) improving the mechanism for examining  
and supervising labour recruitment 
agencies; and 

(3) lifting policy and legal measures to 
meet international standards (such 
as wages must be paid monthly to  
employees via a bank account and 
hiring of labour relating fees must be 
paid by employers).

66. The enactment of the Royal Ordinance  
concern ing  the Management of  
Employment of Migrant Workers B.E. 2560 
(2017) is one of the key examples of  
Thailand’s efforts to not only systematically  
and effectively manage migrant workers, but  
also improve and ensure that Thai labour  
standards are in line with international ones. 

67. All migrant workers, including illegal  
migrant workers, have access to legal aid 
throughout remedy mechanisms under 
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998). 
Under the Act, an employee is entitled to 
rights or a number of benefits as specified 
therein, for example, wages, severance pay,  
holiday pay, overtime pay, etc. In an event 
that an employer does not comply with 
the provisions contained in the Act, such as  
failure to pay for wages, severance pay, 
holiday pay, etc., the employer will be  
subjected to the penalty specified in  
Chapter 16 of the Act. 

68. Moreover, the Act also enables the  
appointment of “labour inspectors” to 
protect and provide remedy to employees 
whose rights have been infringed by their 
employer. One of the powers and duties 
of a labour inspector under Section 124 
is to accept complaints, investigate the 
facts and make an order for the employer 
to make payments of any sum of money 
which the employer is liable to pay under 
the Act. The role of the labour inspector 
is thus crucial to the enforcement of the 
law and to assist an employee who may 
not understand the law and have limited 
financial resources to pursue a labour 
claim. The MOL also offers a wide range 
of services and legal aid relating to labour 
rights to employees, one of which is the 
assistance by the legal officers working in 
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ในกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีด้านกฎหมายหรือนิติกรสามารถ 
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนด้านกฎหมายของลูกจ้าง
ได้ตลอดกระบวนการทางกฎหมายตามแนวทาง
และข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน

69.  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 ได้มี 
การตรวจสอบแรงงานในประเด็นการจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติจำานวน 337,317 คน ท้ังจาก 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา และมีการพิจารณา
ข้อร้องเรียนจำานวน 9,037 เรื่อง เกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนในการทำางาน ดังนี้  ปี 2556  
เป็นแรงงานข้ามชาติท้ังหมดจำานวน 1,193 คน  
เปน็เงิน 5.77 ล้านบาท (180,000 เหรยีญสหรฐั)  
ปี 2557 เป็นแรงงานข้ามชาติท้ังหมดจำานวน  
1,231 คน เป็นเงิน 12.42 ล้านบาท (388,000  
เหรียญสหรัฐ) ปี 2558 เป็นแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมดจำานวน 1,698 คน เป็นเงิน 7.83  
ล้านบาท (245,000 เหรียญสหรัฐ) ปี 2559  
เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งหมดจำานวน 1,897 คน  
เป็นเงิน 25.03 ล้านบาท (782,000 เหรียญสหรัฐ)  
ปี 2560 เป็นแรงงานข้ามชาติท้ังหมดจำานวน  
1,635 คน เป็นเงิน 20.82 ล้านบาท (651,000 
เหรียญสหรัฐ) ปี 2561 เป็นแรงงานข้ามชาติ
ท้ังหมดจำานวน 1,383 คน เป็นเงิน 46.50 ล้านบาท  
(1,488,640 เหรียญสหรัฐ) (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560  
- 30 มิถุนายน 2561)

70.  นอกเหนือจากบริการและความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงานสำาหรับ
แรงงานข้ามชาติตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 21  
มาตรการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยยังรวมถึง 

(1)  การปรับปรุงสภาพของที่อยู่อาศัยในภาค
การก่อสร้างและโรงงาน 

(2) การรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ และวัณโรคในสถานที่ทำางาน 

(3) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสำาหรับ 
กลุ่มเฉพาะ (แรงงานข้ามชาติ, แรงงานสูงอายุ,  
แรงงานพิการ) ซึ่งรวมถึงหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ 

(4) การจัดมุมนมแม่ สิ่งอำานวยความสะดวก 
และเวลาพักช่วงทำางานสำาหรับคุณแม่ 
ที่มีบุตรแรกเกิด 

(5) การสนับสนุนทางเทคนิคสำาหรับการจัดตั้ง 
ศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเล้ียงเด็กในสถานท่ี 
ทำางาน และ 

(6) การเข้าถึงระบบประกันสังคม 

 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แรงงานข้ามชาติ 
จำานวน 1,135,855 คน ได้จดทะเบียน 
เป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม 
ของไทย แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการประกัน 
ภายใต้กองทุนประกันสั งคมและกองทุน 
เงินทดแทนของแรงงานได้รับผลประโยชน์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานและไม่เ ก่ียวข้อง 
กับการทำางาน/ค่าชดเชย ซึ่งรวมถึงสวัสดิการ 
การเจ็บป่วยและบริการด้านสุขภาพ
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the Department Labour Protection and 
Welfare. More specifically, the legal officers 
are able to act as legal representatives of 
employees throughout the entire legal  
proceedings, in accordance with the  
guidelines and regulations of the MOL. 

69. From the Fiscal year 2013 - 2018, there are 
labour inspections of the employment of 
337,317 migrant workers from Myanmar,  
Lao PDR and Cambodia and 9,037  
deliberations on complaints regarding  
work remuneration have been conducted 
as follows: in 2013 a total of 1,193 migrant 
workers, amounting to Baht 5.77 million  
(USD 180,000); in 2014 a total of  
1,231 migrant workers, amounting to  
Baht 12.42 million (USD 388,000); in 2015  
a total of 1,698 migrant workers, amounting 
to Baht 7.83 million (USD 245,000); in 2016  
a total of 1,897 migrant workers, amounting 
to Baht 25.03 million (USD 782,000); in 2017 
a total of 1,635 migrant workers, amounting 
to Baht 20.82 million (USD 651,000); in 2018 
a total of 1,383 migrant workers, amounting  
to Baht 46.50 million (USD 1,488,640)  
October 2017 - 30 June 2018).

70. In addition to services and legal aids relating  
to labour rights available for migrant 
workers mentioned in para. 21, measures 
for the protection and promotion of  
migrant workers’ rights in Thailand include; 

(1) improvement of accommodation’s 
conditions in the construction sector 
and factories; 

(2) HIV/AIDS and Tuberculosis treatment 
and prevention in workplaces; 

(3) activities to promote labour welfare 
for specific groups (migrant workers,  
elderly workers, workers with disabilities),  
including healthcare mobile units 
and preparation programs for quality 
retirement; 

(4) arrangements of breast-feeding  
corners, facilities, and time allowances  
on work premise for women with  
newborn babies; 

(5) technical support for setting up small 
children centers and nurseries on work 
premise and; 

(6) access to a social security system. 

 As of February 2019, 1,135,855 migrant 
workers were registered as an insured  
person under the Thai social security 
system. Migrant workers who are insured 
under the Social Security Fund and 
Workmen’s Compensation Fund receive 
work-related and no-work-related benefit/ 
compensations including sickness benefit  
and health services. 
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ผู้ท่ีไม่ได้รับการประกันภายใต้กองทุนประกันสังคม 
จะไดร้บัความคุม้ครองจากระบบประกนัสขุภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข สำาหรับผู้ที่ได้รับ 
การยกเว้นจากกองทุนเงินทดแทนของแรงงาน
นั้น นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ 

71.  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประเทศไทย 
ได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสาร  
ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญาแรงงานบังคับ  
ค.ศ. 1930 (P29) การให้สัตยาบันเป็นการยืนยัน 
ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการป้องกันและ
ขจัดแรงงานบังคับ รวมถึงการคุ้มครองและ
เยียวยาผู้เสียหายจากการถูกใช้แรงงานบังคับ 
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการสะท้อน 
ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการปรับปรุง 
มาตรฐานแรงงานไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม  
2 5 6 2  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ยื่ น สั ต ย า บั น 
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบบัที ่188 เกีย่วกบังานประมง (C188)  
ซึ่ งทำ า ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี  14  
ที่ เ ข้ า เ ป็ น ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า ฯ  ดั ง ก ล่ า ว  
และเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบัน 
อนสุญัญาฯ ดังกลา่ว นอกจากน้ี กระทรวงแรงงาน 
ยังได้ร่างพระราชบัญญัติการทำางานประมง พ.ศ. ....  
ซึ่ ง ไ ด้รวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
อันเป็นผลจากการจัดประชาพิจารณ์ 6 ครั้ง  
ซึง่ผู้เขา้รว่มส่วนใหญเ่หน็ดว้ยวา่การใหส้ตัยาบนั 
อนสัุญญาฯ ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อท้ังนายจ้าง 
และลูกจ้าง รวมถึงช่วยปรับปรุงมาตรฐาน 

ของภาคการประมงและผลิตภัณฑ์จากการประมง 
ของประเทศไทย

	 แรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้หญิง	

72.  แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์ได้รับการเคารพ 
และได้รับสิทธิเท่ากับแรงงานในประเทศ กระทรวง 
แรงงานไม่มีนโยบายในการส่งกลับแรงงาน 
ข้ามชาติหญิงที่ตั้งครรภ์ไปยังประเทศต้นทาง  
ในทางตรงกันข้าม กระทรวงฯ มีการกำาหนด 
นโยบายการดูแลแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมถึง
แรงงานข้ามชาติหญิงที่ตั้งครรภ์ โดยไม่จำากัด
สัญชาติตามสวัสดิการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 70 
ข้างต้น

	 การค้ามนุษย์	

73.  ประเทศไทยมีแนวทางแบบองค์รวมท่ีมีเป้าหมาย
ในการบูรณาการกระบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์  
ในขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมการประสานงาน 
และความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ความพยายาม 
ของประเทศไทยได้ถูกขับเคล่ือนผ่านทางมาตรการ  
5P ได้แก่ 
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Those who are not insured under the 
Social Security Fund are protected 
from health insurance system of the 
MoPH. For those who are exempted 
from Workmen’s Compensation Fund,  
employers are liable to pay compensations 
according to Workmen’s Compensation Act. 

71. On 4 June 2018, Thailand deposited the 
instrument of ratification of Protocol of 
2014 to the Forced Labour Convention, 
1930 (P29). The ratification reassures  
Thailand’s commitments in the prevention 
and elimination of forced labour, as well 
as the protection and remedy for victims 
of forced labour in Thailand. It also reflects 
Thailand’s intention to improve Thai labour 
standards. On 30 January 2019, Thailand 
deposited the instrument of ratification 
of the International Labour Organization 
(ILO) Work in Fishing Convention No. 188, 
2007 (C188), which has made Thailand the 
14th member country of ILO, and the first 
country in Asia, to deposit the Instrument 
of Ratification of the said Convention. The 
Ministry has also drafted the Work in Fishing 
Act, B.E. …. which has fully incorporated 
views from all stakeholders taken from 
six rounds of public hearing, where most 
participants agreed that the ratification 
of the Convention will be beneficial to 

both employers and employees, as well 
as improving the standards of Thailand’s 
fisheries sector and fisheries products.

 

 Migrant women 

72. Pregnant migrant workers are respected 
and entitled to the same rights as national 
workers. The Ministry of Labour has no 
policy to repatriate foreign pregnant female 
workers to their countries of origin. On the 
contrary, the Ministry has adopted a policy 
to take care of migrant workers, including  
foreign pregnant female workers, irrespective  
of their nationalities through welfare  
packages, as mentioned in para. 70 above. 

 Human trafficking 

73. Thailand has a holistic approach that 
aims to streamline an anti-human  
trafficking process, while promoting effective  
coordination and cooperation between 
relevant agencies, the private sector, CSOs 
and all stakeholders. Thailand’s efforts are 
driven by the 5P approach: 
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(1) กรอบนโยบายและกฎหมาย 
 (Policy and Legal framework) 
(2) การดำาเนินคดี (Prosecution) 
(3) การคุ้มครอง (Protection) 
(4) การป้องกัน (Prevention) และ 
(5) ความร่วมมือระหว่างกัน (Partnership) 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน

74.  รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการตราพระราชบัญญัต ิ
ปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551  
และการให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014  
ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473)  
นอกจากนั้น ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศ 
ให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ  
และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้  
รายงานการค้ ามนุ ษย์  ( T I P  Repo r t )  
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  
(TIP Report) ได้ยกระดับให้ประเทศไทย 
จากกลุ่ม “Tier 2 Watch List” เป็น “Tier 2”

75.  ที่ผ่ านมาได้มีการออกกฎหมายและแก้ ไข 
กฎกระทรวงหลายฉบับเพื่อเพิ่มบทลงโทษ 
ต่อผู้กระทำาความผิด และเพิ่มความคุ้มครอง 
ผู้เสียหายมากขึ้น เช่น

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 รัฐบาลได้จัดต้ัง “คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยให้สิทธิ 
ในการปิดหน่วยงานหรือโรงงาน ยกเลิกใบอนุญาต 
หน่วยงานทีก่ระทำาผดิชัว่คราว ยกเลกิใบขบัขี ่ 
และดำาเนินมาตรการใด ๆ  เพ่ือป้องกันการกระทำาผิด 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 3) ซ่ึงแก้ไขมาตรา 4 และ 6  
ตลอดจนนิยามของคำาว่า “แสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบ” เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3  
ของพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม  
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก  
ซึง่เปน็สว่นเสริมของอนสุญัญสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2559 ซึ่ งกำาหนดให้มีมาตรการ 
ในเชิงกระบวนการที่สำาคัญซ่ึงจะทำาให้  
กระบวนการพิจารณาคดี เป็นภาระต่อ 
ผู้เสียหายน้อยลง รวมถึงการอนุญาตให้มี 
การไต่สวนคดีเบื้องต้นผ่านการประชุม 
ทางจอภาพนอกห้องพิจารณาคดี

 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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(1) Policy and legal framework, 
(2) Prosecution, 
(3) Protection, 
(4) Prevention, and 
(5) Partnership, 

 In order to address the problems of human 
trafficking in a systematic and sustainable 
manner. 

74. The Royal Thai Government is committed 
to continuously implementing laws and 
measures to counter trafficking in persons, 
including the enactment of Anti-Trafficking 
in Persons Acts in 2008 and the ratification 
of Protocol of 2014 to the ILO’s Forced  
Labour Convention 1930. In 2015, The 
Royal Thai Government announced the 
anti-trafficking in persons as national  
agenda and the integration of all relevance 
agencies to combat trafficking in persons. 
The United States’ Trafficking in Persons 
(TIP) Report 2018 has graduated Thailand 
from Tier 2 Watch List to Tier 2.

75. A number of pieces of legislation and 
amended ministerial orders have been 
passed to sharpen penalties for convicted 
offenders and to provide better protection 
for victims, for instance:

 The 2nd amendment to the Prevention 
and Suppression of Human Trafficking 
Act B.E. 2558 (2015);

 The Government established the 
“Committee on Prevention and  
Suppression of Human Trafficking” which 
has the right to close down agencies  
or factories, temporarily cancel the 
permit to offenders, cancel the driving 
license and implement any necessary 
measures to prevent further offences 
regarding to trafficking in persons;

 The 3rd amendment to the Prevention 
and Suppression of Human Trafficking 
Act contains revised Articles 4 and 6  
of the Act, including on the definition 
of “wrongful exploitation”, to be more 
in line with Article 3 of the Protocol  
to Prevent, Suppress and Punish  
Trafficking in Persons Especially  
Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime;

 The Human Trafficking Criminal Procedure  
Act B.E 2559 (2016) has in place  
a number of key procedural measures 
to make the adjudication process less 
burdensome for victims, including to 
allow for pre-trial deposition via video- 
conference out of the courtroom;

 The Royal Ordinance on Fisheries  
B.E. 2558 (2015) and its 2nd Amendment  
B.E. 2560 (2017);
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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

76.  ประเทศไทยได้จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ใน 3 หน่วยงานหลัก
ท่ีมีหน้าท่ีดำาเนินคดี เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ 
เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานอัยการ
สูงสุด และสำานักงานศาลยุติธรรม โดยรัฐบาล 
ได้เพ่ิมงบประมาณอย่างต่อเน่ืองเพ่ือต่อสู้กับ 
การค้ามนุษย์เป็นมูลค่ากว่า 116 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13.5 จากปี พ.ศ. 2560 

77. รัฐบาลได้ปรับเปล่ียนมาตรการสืบสวนสอบสวน 
และการดำาเนินคดีเป็นแบบเชิงรุกมากข้ึน โดยการใช้ 
รูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนำาการปราบปราม
โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ท้ังระดับประเทศและระหว่างประเทศให้มากข้ึน  
โดยในปี 2560 มีจำานวนคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด  
302 คดี ซ่ึงประกอบด้วยผู้ต้องสงสัย 427 คน  
และผู้เสียหาย 455 คน สำาหรับประเภท 
ของการแสวงหาผลประโยชน์น้ัน คดีส่วนมาก 
ในปี 2560 ยังคงเป็นกรณีการค้ามนุษย์ทางเพศ  
(255 คดี) ในขณะท่ีมีคดีบังคับใช้แรงงาน  
หรือบริการ 21 คดี และบังคับให้เป็นขอทาน 26 คดี  
นับต้ังแต่ปี 2559 ศาลยุติธรรมพิพากษา 
คดีการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
โดยหากพิจารณาจากคดีค้ามนุษย์จำานวน 732 คดี  
ท่ีถูกฟ้องต่อศาลในปี 2560 ได้มีการพิพากษา
คดีเสร็จแล้วจำานวน 536 คดี อย่างไรก็ตาม 

ระยะเวลาในการพิจารณาคดีก่อนท่ีศาลจะมี 
คำาพิพากษาน้ัน มีความแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับ 
ความซับซ้อนของคดี สถิติของระยะเวลา 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีมีได้ต้ังแต่พิจารณา
เสร็จภายใน 6 เดือน จำานวน 339 คดี (คิดเป็น 
ร้อยละ 63.25 ของจำานวนคดีท่ีแล้วเสร็จ)  
ระหว่าง 6 - 12 เดือน จำานวน 153 คดี (คิดเป็น 
ร้อยละ 28.54 ของจำานวนคดีท่ีแล้วเสร็จ)  
ระหว่าง 12 - 24 เดือน จำานวน 43 คดี (คิดเป็น 
ร้อยละ 8.02 ของจำานวนคดีท่ีแล้วเสร็จ)  
และมากกว่า 24 เดือน 1 คดี ( คิดเป็น 
ร้อยละ 0.19 ของจำานวนคดีท่ีแล้วเสร็จ) ดังน้ัน  
จึงสรุปได้ว่าคดีเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 92) 
สามารถพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

78.  สำาหรับระยะเวลาท่ีพนักงานอัยการพิจารณา 
ส่ังฟ้องคดีน้ัน ในปี 2560 ได้ใช้ระยะเวลาท่ีส้ันลง  
กล่าวคือ มีความรวดเร็วมากข้ึนกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา  
โดยในปี 2560 สำานักงานอัยการสูงสุดได้ใช้ 
เวลาเฉล่ีย 28.81 วัน ในการพิจารณาส่ังฟ้องคดี 
ค้ามนุษย์ท้ัง 307 คดีท่ีได้รับมา ส่ิงท่ีทำาให้ระยะเวลา 
การพิจารณาสามารถดำาเนินการได้รวดเร็ว 
ย่ิงข้ึนน้ัน เน่ืองจากสำานักงานอัยการสูงสุด 
ไ ด้กำ าหนดมาตรการ ใ ห้พ นักงาน อัยการ 
เร่งการพิจารณาคดีค้ามนุษย์  รวมถึงให้อำานาจคัดค้าน 
การขอประกันตัวได้ หากจะส่งผลกระทบต่อคดี  
(ผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือวุ่นวายกับพยานหลักฐาน) 
และสามารถคัดค้านการเล่ือนการส่งตัวผู้ต้องหาได้

79.  ก่อนปี 2560 พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีรัฐ 44 คน  
ท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมีการไล่ออก
จากราชการ 16 คน และในปี 2560 มี 11 คดี 
ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ทำาให้จำานวน 
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 The Anti-Money Laundering Act  
B.E. 2558 (2015);

 The Beggar Control Act B.E. 2559 (2016).

76. Thailand has established special anti-human  
trafficking units across the three key 
prosecution agencies to improve the  
effectiveness and expedite the prosecution  
of trafficking cases, i.e., the Royal Thai 
Police, the Office of the Attorney General, 
and the Court of Justice. The Government 
continues to increase the budget for the 
fight against human trafficking, amounting 
to USD 116 million for fiscal year 2018,  
an increase of 13.5 percent from 2017. 

77. The Government has shifted its investigation 
and prosecution approach to a proactive, 
intelligence-led enforcement model with 
greater coordination with domestic and 
international partners. In 2017, there were 
a total of 302 cases of human trafficking, 
with 427 suspects and 455 victims identified. 
With the regard to types of exploitation, 
sex trafficking continued to account for 
the majority of cases in 2017 (255 cases) 
while there were 21 cases of forced labour 
or service and 26 cases of forced begging.  
Since 2016, the Courts of Justice have 
adjudicated human trafficking cases with 
greater efficiency. Out of the 732 human 
trafficking cases brought before the courts 
in 2017, 536 cases were completed. The 
duration needed to reach a verdict varied 

according to the complexity of the case. 
The statistics of the adjudication duration 
ranging from within 6 months for 339 cases 
(representing 63.25 percent of completed  
cases), between 6 to 12 months for 153 cases  
(28.54 percent), between 12 and 24 months  
for 43 cases (8.02 percent) and more than 
24 months for 1 case (0.19 percent).  
Almost all of the cases (92 percent) were 
completed within one year.

78. The length of time the public prosecutors 
spent to reach a decision whether or not 
to indict a case was shorter in 2017 than 
in previous years. In 2017, the Office of 
the Attorney General spent 28.81 days on 
average to arrive at a decision whether to 
indict each of the 307 human trafficking 
cases it obtained. The faster pace is due 
largely to measures put in place by the 
Office of the Attorney General in requiring  
public prosecutors to expedite their  
consideration of human trafficking cases,  
to object to bail requests if it could affect 
cases (suspects possibly fleeing or tampering  
with evidence) and to object to the  
postponement of certain suspect transfers.

79. Prior to 2017, a total of 44 public officials  
were found to have been involved in 
human trafficking, 16 of whom were  
subsequently expelled from government 
service. Given the 11 cases of complicit 
officials uncovered in 2017, 
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เจ้าหน้าที่รัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
เพ่ิมเป็น 55 คน ซ่ึงรัฐบาลไม่เพียงแต่เร่ง 
การพิจารณาคดี แต่ได้ลงโทษทางวินัยท่ีรุนแรงข้ึน  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีรัฐถูกไล่ออกจากราชการอีก 10 คน 
ทำาให้จำานวนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูกไล่ออกจากราชการ
เพ่ิมเป็น 26 คน สำาหรับท่ีเหลืออีก 29 คน น้ัน  
ในจำานวนน้ี 21 คน ถูกพักราชการ หรือถูกปลดออก
จากตำาแหน่ง ส่วนอีก 8 คนท่ีเหลือ ได้มีการลงโทษ 
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี 3 คน อีก 4 คนอยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
และอีก 1 คน ซ่ึงเป็นอดีตข้าราชการตำารวจ 
ไม่ถูกลงโทษทางวินัย เน่ืองจากมีการกระทำา 
ความผิดภายหลังการเกษียณอายุราชการ

80.  ในปี 2560 รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์จำานวน 360 คน ซ่ึงเลือกท่ีจะรับ 
การคุ้มครองในศูนย์พักพิงของกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้เสียหายจำานวน 
149 คน ทำางานนอกศูนย์พักพิงฯ ในขณะท่ี 
ผู้ เสียหายอีก 138 คน ถูกจ้างให้ทำางาน 
ในศูนย์พักพิงฯ โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
สามารถได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้จาก 4 ช่องทาง  
คือ กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ ค่าชดเชยแรงงาน ค่าตอบแทน 
ผู้ เสียหายจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผูเ้สยีหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย
ในคดีอาญาฯ และค่าตอบแทนผู้เสียหายภายใต้ 
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงอาจ 
เรียกร้องได้จากนายจ้างหรือผู้กระทำาผิด

81. ในปี 2560 ผู้เสียหายจำานวน 20 คน ได้รับ 
ค่าตอบแทนจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผูเ้สยีหาย และค่าทดแทน และคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลย 
ในคดีอาญา จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
รวมเป็นเงิน 340,000 บาท (10,811 เหรียญ 
สหรัฐ) และกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้การเยียวยา 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 760 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน  
รวมเปน็เงนิ 5,641,579 บาท (179,382 เหรียญ
สหรัฐ)

82.  สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้จัดต้ังคณะทำางาน
ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ 
ท า ง เ พ ศ ต่ อ เ ด็ ก ผ่ า น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  
และในป ี2561 สำานกังานตำารวจแหง่ชาติได้จัดต้ัง 
คณะทำางานตอ่ตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย  
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  
นักสังคมสงเคราะห์ และภาคประชาสังคม  
เพือ่พฒันาความรว่มมอืในการพยายามบงัคบัใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงาน
และเพศ นอกจากน้ัน มกีารจดัตัง้หน่วยปฏบัิตกิาร 
พิเศษในศาลอาญาและสำานักงานอัยการสูงสุด 
เพ่ือเร่งรัดระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ กั บ ก ร ะบวนกา รยุ ติ ธ ร รมทา งอ าญา 
ของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
แรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษในเรื่องการค้ามนุษย์ในทุก ๆ ข้ันตอน 
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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 the number of complicit officials has risen  
to 55. The Government has not only expedited  
hearings but also imposed harsher disciplinary  
punishments. Ten more officials were  
expelled from government service, bringing  
the number of expulsion to 26 officials.  
For the other 29 officers, 21 were suspended  
from government service or removed from  
their positions. Among the remaining eight  
officials, disciplinary actions are being taken 
against three while the other four officials 
are under scrutiny by the NACC. One former  
police officer could not be subject to  
disciplinary punishment, as his wrongdoing 
was disclosed after his retirement.

80. In 2017, the Government assisted a total 
of 360 victims of trafficking who chose to 
receive protection under MSDHS’s shelters. 
A total of 149 victims worked outside the 
shelters and 138 victims are employed 
within the shelter. Victims of trafficking 
are able to be compensated through  
4 channels, namely the Anti-Human  
Trafficking Fund, the Labor Compensation,  
the Compensation of Injured Person, and 
the compensation in accordance with  
Section 35 of the Anti-Human Trafficking Act 
(B.E. 2551). The Anti-Human Trafficking Fund 
and the Compensation of Injured Person 
are grants supported by the government  
whilst the Labor Compensation and 
the compensation in accordance with  
Section 35 of the Anti-Human Trafficking Act  
(B.E. 2551) are claims from employers or 
perpetrators.

81. In 2017, a total of 20 trafficking victims 
were compensated by the Compensation 
of Injured Person of the RLPD, amounting 
to Baht 340,000 (USD 10,811). The Anti- 
Human Trafficking Fund of the MSDHS 
compensated 760 victims in the same 
period amounting to Baht 5,641,579  
(USD 179,382).

82. The Royal Thai Police (RTP) has established  
the Thai Internet Crimes against Children  
Task Force (TICAC) to investigate  
internet-facilitated child sex trafficking.  
In 2018, RTP has also established the  
Thailand Anti-Trafficking in Persons 
Task Force (TATIP), composed of law  
enforcement officials, social workers, and 
NGOs, to increase coordination of sex and 
labour trafficking law enforcement efforts.  
In addition, specialized units have been 
set up within the Criminal Court and the 
Office of Attorney General to expedite and  
further enhance the efficacy of the country’s  
criminal justice system, rendering Thailand 
the first country in Southeast Asia to have 
specialized anti-trafficking agencies in every 
step of the criminal justice process.
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83. เพ่ือส่งเสริมความพยายามของประเทศไทย 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาในการป้องกัน ยับย้ัง  
และกำา จัด การทำ าประมงที่ ผิ ดกฎหมาย  
ก า ร ป ร ะ ม ง ท่ี ข า ด ก า ร ร า ย ง า น  แ ล ะ 
การประมงที่ขาดการควบคุม (IUU Fishing)  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ มี ก า ร บัญ ญั ติ ก ฎ ห ม า ย
และมาตรการ ให ม่ เ พ่ือ เ ป็นการ ส่ง เส ริม 
การตรวจแรงงาน เพ่ิมโทษปรับแก่ผู้ไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประมง  
รวมท้ังขจัดการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล จากสถิติพบว่า มีแรงงาน
กว่า 400,000 คน ท่ีถูกจ้างงานในอุตสาหกรรม 
ประเภทดังกล่าว ซ่ึงประมาณคร่ึงหน่ึงของจำานวนน้ี 
เป็นแรงงานต่างชาติ ท้ังน้ี หน่ึงในกฎหมายหลัก 
ท่ีเก่ียวข้อง คือ พระราชกำาหนดการบริหารจัดการ
การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตามท่ีได้
กล่าวถึงในย่อหน้าท่ี 66 กรอบกฎหมายดังกล่าว
มีความครอบคลุมอุตสาหกรรมภาคการประมง
ท้ังหมดซ่ึงทำาให้รัฐบาลตรวจตรากิจการประมง 
ได้อย่างสมบูรณ์ และยับยั้งการค้ามนุษย์ที่อาจ 
เกิดข้ึน รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการลงโทษผู้กระทำา
ผิดกฎหมายได้ด้วย

84. การดำาเนินการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง 
ท่ีดำาเนินการผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  
(PIPO) 31 ศูนย์ เป็นความสำาเร็จท่ีสำาคัญ 
ในการต่อสู้กับการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมง 
ท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม  
(IUU Fishing) และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม
ประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเหล่าน้ี  
ต้ังอยู่ตามชายฝ่ัง 22 จังหวัดในประเทศไทย 
โดยมีการติดต้ังเคร่ืองมือทางอากาศยานช้ันสูง  
อากาศยานไร้คนขับ และหน่วยลาดตระเวน

ทะเล รวมถึงเรือดำาน้ำา นอกจากน้ี ได้มีการแต่งต้ัง 
หน่วยตรวจแรงงานเคล่ือนท่ี “คณะเจ้าหน้าท่ี
ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมง” โดยมีภารกิจ
สุ่มตรวจเรือท่ีต้องสงสัยร่วมกับศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออก เพ่ือเป็นมาตรการตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพของระบบระหว่างกัน เน่ืองในโอกาส 
ท่ีประเทศไทยมีความพยายามในการบังคับ
ใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และเร่งรัดกระบวนการ 
พิจารณาคดีท่ีเร็วข้ึน คดีการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย  
การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมง 
ท่ีขาดการควบคุม หรือการค้ามนุษย์ท่ีนำาข้ึนสู่ศาล 
รวมท้ังส้ิน 4,448 คดี ในศาลอาญา ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2558

85. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน 
และคุ้มครองแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล  
ประเทศไทยได้ดำาเนินโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝ่ัง”  
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
สหภาพยุโรป โดยจากรายงานของโครงการ
สิทธิจากเรือ สู่ ฝ่ัง  ท่ีเ ร่ิมดำ า เ นินการ ต้ังแต่  
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าสถานการณ์ 
ภาพรวมของแรงงานมีแนวโน้มดีข้ึนเน่ืองจาก 
มีความเสียหายต่อร่างกายและการใช้แรงงานเด็ก
ลดน้อยลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 
กระทรวงแรงงานได้แต่งต้ังพนักงานตรวจแรงงาน 
เพ่ิมเติมข้ึนอีกจำานวน 275 คน และตามคำาส่ัง 
กระทรวงแรงงานท่ี 138/2561 ลงวันท่ี  
3 เมษายน 2561 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการดูแลภาคประมง ท้ังน้ี การจัดต้ังเครือข่าย 
ความร่วมมือนานาชาติด้านการบริหารจัดการสินค้า 
ประมง (Seafood Task Force) ก็ถือเป็นอีกหน่ึง 
ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอาหารทะเล ผู้ผลิต ผู้ซ้ือ ผู้ค้าปลีก 
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83. In conjunction with Thailand’s efforts over 
the years to prevent, deter and eliminate 
Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) 
fishing, Thailand has enacted new laws and 
measures to enhance labour inspections, 
to increase fines for non-compliance with 
labour laws and fisheries laws and to stamp  
out forced labour in the fishing and seafood  
processing industry. Statistically, more than 
400,000 workers are employed in this  
industry, of whom around half are foreign 
workers. One of the key legislations is  
the Royal Ordinance concerning the 
Management of Employment of Migrant 
Workers B.E. 2560 (2017), as mentioned 
in para. 66. This comprehensive legal 
framework governing the entire fisheries 
sector has enabled the Government to gain 
complete oversight over fishing activities 
as well as detect any suspected trafficking 
activities, while also providing the tools to 
punish violators of the law. 

84. The monitoring, control and surveillance 
system implemented through 31 so-called 
“Port-in-Port-Out (PIPO) Control Centers 
is the key success in combating IUU 
fishing and trafficking in fishing industry. 
These PIPO Control Centers are situated 
in 22 coastal provinces and equipped 
with advanced aircraft tools, unmanned 
aerial vehicles, and sea patrols, including  

undercover vessels. In addition, the mobile 
inspection unit “Flying Inspection Team” 
or FIT has also established with a mandate 
to operate random vessel inspections  
in parallel with the PIPO Centers,  
as a measure to cross-check the effectiveness 
of the system. Due to Thailand’s vigorous 
law enforcement efforts and expedited 
prosecution process, 4,448 IUU or human 
trafficking cases have been brought before 
the criminal court since May 2015. 

85. To further strengthen the prevention and 
protection of labour in the fisheries and 
seafood manufacturing industry, Thailand 
has conducted the trilateral “Ship to Shore 
Rights” project in cooperation with the 
ILO and the European Union. According to 
the baseline report for the “Ship to Shore 
Rights” project launched in February 2018, 
the overall labour situation in Thailand  
has greatly improved in terms of remarkable  
reduction of physical harm and child 
labour. Moreover, in 2018, the Ministry of 
Labour also appointed further 275 labour 
inspectors and, by virtue of the Ministry 
of Labour’s Order No. 138/2561 of 3 
April 2018, strengthened their mandate 
in the fisheries sector. The Seafood Task 
Force is another example of the collab-
oration among Thai seafood processors,  
producers, buyers, retailers, as well as  
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รวมท้ังภาคประชาสังคมและภาครัฐ เพ่ือมุ่งแก้ไข
ปัญหาแรงงานและการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน เครือข่ายความร่วมมือฯ  
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทย 
ในการจัดการปัญหาอย่างย่ังยืนผ่านการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

86.  รัฐบาลไทยโดยความร่วมมือกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ องค์กรแรงงาน และองค์กร
นายจ้าง อยู่ระหว่างข้ันตอนสุดท้ายในการจัดทำา  
“แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่า” 
(DWCP) เพ่ือส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าสำาหรับทุกคน 
บันทึกความเข้าใจ (MoU) เก่ียวกับงานท่ีมีคุณค่า
ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 - 2564 มีกำาหนด 
ลงนามร่วมกันระหว่างภาคี 4 ฝ่ายในเดือน
เมษายน 2562 ซ่ึงจะเป็นการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท้ังไทยและแรงงานข้ามชาติ และจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้างในการเพ่ิมผลผลิตและ 
การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

87.  รั ฐบาล ไทย ไ ด้ เ รี ยน เชิญ ใ ห้คณะทำ า ง าน
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบรรษัท
ข้ามชาติ และองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ ให้เข้ามาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี  
26 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ซึ่งในถ้อยแถลง 
ช่วงเสร็จส้ินการเยือน คณะทำางานสหประชาชาติฯ  
พบว่าการดำาเนินการของรัฐบาลไทยและ 
สภาอุตสาหกรรม นำาโดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  
(TTIA) น้ัน เป็นประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงการนำาประมวล 
จริยธรรมว่าด้วยเร่ืองการดำาเนินการด้านแรงงานท่ีดี 
ไปเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับสำาหรับการเข้าเป็น 
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) 
และการให้คำาม่ันสัญญาว่าจะตรวจสอบให้ผู้ผลิต  
หรือผู้ส่งของมาให้ผลิต (supplier) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล

88.  ประเทศไทยได้มีความพยายามในการขับเคล่ือน 
การปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ร่างแผนปฏิบัติการ 
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่าง 
การจัดทำา ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 
กำาหนดแนวทาง จัดทำา ติดตาม และประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กบัสทิธมินุษยชน ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2559  
และได้ผ่านการหารือและรับฟังความคิดเห็น 
จากสาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
ท้ังในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอื่น ๆ  
ทั่วประเทศ บริบทเฉพาะในแต่ละภูมิภาค  
ข้อท้าทาย และความต้องการในประเด็นธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน ได้ถูกนำามาประมวลรวมไว้ 
ในรา่งแผนปฏบิตักิารฯ ทัง้นี ้รา่งแผนปฏบิตักิารฯ  
ฉบับปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 

(1) แรงงาน 
(2) ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
(3) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 
(4) การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ 

 ร่างแผนปฏิบัติการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 นอกจากน้ี การดำาเนินการ 
ของแผนปฏิบัติการฯ จะได้รับการสนับสนุน 
จากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง โครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ OECD 
ในการส่งเสริมและการนำาหลักการดำาเนินธุรกิจ 
ที่มีความรับผิดชอบ (RBC) มาใช้ ซึ่งแผนงาน 
ความ ร่วมมื อตามหลั กการดำ า เ นินธุ ร กิ จ 
ที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี  
อยู่ระหว่างดำาเนินการ
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NGOs and government agencies with a view to  
addressing labour issues and illegal fishing 
throughout their supply chains. The Task 
Force reflects Thailand’s commitment to 
tackle the issues in a sustainable manner 
and through multi-stakeholder engagement. 

86. The Royal Thai Government in collaboration  
with the ILO, Workers’ Organization and 
Employers’ Organizations is finalising the  
“Decent Work Country Programme (DWCP)”  
to promote decent work for all. The MoU 
on DWCP in Thailand 2019 - 2021, which 
is scheduled to be signed among the four 
parties in April 2019, will provide better  
protection for employees, Thai and  
migrant alike, and benefit employers in the 
resulting increased productivity and a more 
sustainable conduct of business. 

87. The Royal Thai Government extended  
an invitation to the UN Working Group on  
the issue of human rights and transnational  
corporations and other business and  
enterprises to pay a country visit to  
Thailand between 26 March - 4 April 2018. 
In their end-of-mission statement, the 
Working Group found particularly helpful 
the actions taken by the Government and 
industry associations led by the Thai Tuna 
Industry Association (TTIA), including the 
adoption of a code of conduct on ethical  
labour practice as a requirement for 
TTIA membership and the commitment 
to monitor suppliers’ compliance with  
international standards.

88. Thailand has made efforts to drive forward 
the implementation of the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights. 
The draft National Action Plan on Business 
and Human Rights has been prepared 
by the Committee to Prescribe, Prepare,  
Monitor and Analyze the Implementation  
of the National Action Plan since  
November 2016 and undergone extensive 
rounds of public and multi-stakeholder 
consultations in Bangkok and all regions 
of the country. Region-specific contexts, 
challenges and needs on business and 
human rights have been incorporated. 
The current draft National Action Plan has 
4 priority areas: 

(1) labour, 
(2) land, environment and natural resources, 
(3) human rights defenders, and 
(4) cross-border investment and multi- 

national enterprises. 

 The draft National Action Plan is expected 
to be finalized by 2019. In addition, the  
implementation of the National Action 
Plan will be supported by, among others,  
Thailand and OECD co-operation programme  
in promoting and enabling Responsible 
Business Conduct (RBC). A two-year RBC 
cooperation work plan is being developed.
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89.  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 111  
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) 
ค.ศ. 1958 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560  
และพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสัญญา ILO  
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี  
4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ 
เห็นชอบต่อร่างพระราชกำาหนดซ่ึงมีการบรรจุ 
นิยามของ “การบังคับใช้แรงงาน” ภายใต้ 
พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารว่าด้วย 
แรงงานบังคับ อย่างไรก็ดี ร่างพระราชกำาหนด
อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่ ง จะทำ า ใ ห้มี ผลบั งคับ ใช้ ได้  นอกจากนี้   
ตามท่ีได้กล่าวไว้ในย่อหน้าท่ี 71 เมื่อวันท่ี  
30 มกราคม 2562 ประเทศไทยได้เข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญา C188 และร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยแรงงานประมงก็อยู่ระหว่างการจัดทำา

90.  รัฐบาลไทยได้ดำาเนินการเพื่อลดความต้องการ
การค้าบริการทางเพศ รวมถึงการสอบสวนและ
ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดที่ซื้อการบริการ
ทางเพศจากเด็ก รัฐบาลได้จดัทำาและเปดิตัววิดีโอ
เพื่อรณรงค์ต่อต้านการท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศซึ่งจะฉายบนเที่ยวบินของ
การบินไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้แจกแผ่นพับมากกว่า 315,000 แผ่น ให้กับ 
ผูป้ระกอบธรุกจิและผู้ประกอบวชิาชพีท่องเทีย่ว 
รวมทั้งจัดอบรมด้านการป้องกันการแสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบทางเพศให้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  
แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักเรียน  
เยาวชน และภาคประชาสังคม รวมจำานวน 
800 คน 

	 ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัย	

 (ตามหนังสือของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ  
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2557)

91.  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 
ในการจัดให้มีการคุ้มครองอย่างเป็นระบบสำาหรับ 
บุคคลท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ  
และคนพลัดถ่ิน ตลอดจนมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว 
เก่ียวกับการกักตัวเด็ก 

92.  กรณีของผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมา ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2562 มีจำานวนผู้พลัดถ่ินชาวเมียนมา
ท้ังหมดจำานวน 97,613 คน ในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราว 
9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก  
กาญจนบุรี และราชบุรี ซ่ึงอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ต้ังแต่ปี 2528 ท้ัง น้ี นับ ต้ังแต่ปี 2559  
ประเทศไทยและเมียนมาได้ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
ในการส่งกลับผู้พลัดถ่ินชาวเมียนมาจากประเทศไทย  
โดยปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ มีเกียรติ และย่ังยืน  
คณะทำางานร่วมในการเตรียมการส่งกลับผู้พลัดถ่ิน 
ชาวเมยีนมา ซึง่มปีลดักระทรวงการตา่งประเทศ 
ของประเทศไทยและเมียนมาเป็นประธาน  
ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อกำาหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติสำาหรับส่งกลับผู้พลัดถ่ินชาวเมียนมา 
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกรอบเวลา  
คณะทำางานร่วมฯ ได้ประชุมร่วมกันไปแล้วสามคร้ัง  
และได้มีการจัดกลุ่ม 3 กลุ่ม สำาหรับส่งกลับ 
ผู้พลัดถ่ินชาวเมียนมาท้ังหมด 729 คน กลับเมียนมา  
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89. Thailand ratified the International Labour 
Organization’s Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention, 1958 (C111) 
on 13 June 2017 and the Protocol of 2014 
to the Forced Labour Convention, 1930 
(P29) on 4 June 2018. On 4 December 
2018, the Cabinet passed the draft Royal 
Decree clarifying the definition of “forced 
labour” under the Act on the Prevention 
and Suppression of Trafficking in Persons 
to be more in line with the P29. The Royal 
Decree is yet to be published in the Royal 
Gazette before taking effect. In addition, as 
mentioned in para. 71, on 30 January 2019, 
Thailand ratified the C188 and the draft Act 
on Work in Fishing is now being developed. 

90. The Government took steps to decrease the 
demand for commercial sex acts, including 
by investigating and prosecuting offenders 
who purchased children for commercial 
sex acts. The Government developed and 
launched a video discouraging sex tourism 
to be shown on flights operated by Thai  
Airways International. The Ministry of 
Tourism distributed more than 315,000 
brochures to businesses and tourism  
professionals and organized trainings for  
800 local government officials, tourism 
sector workers, students, youth, and civil 
society organizations on the prevention of 
sexual exploitation of child in the tourism 
industry. 

 Asylum seeker and refugees 
 

 (Follow-up to the Committee’s letter 
 dated 29 August 2014) 

91. Thailand has made remarkable progress 
in systematically providing protection  
of persons in need of international  
protections and displaced persons, as well  
as a long-term solution on alternative to 
detention for children. 

92. On the issue of Myanmar displaced persons  
(MDPs), as of January 2019, there are 97,613 
MDPs in 9 Temporary Shelters residing in 
Thailand since 1985 in 4 provinces namely,  
Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, and 
Ratchaburi. Since 2016, Thailand and  
Myanmar have been working closely on the  
return of the MDPs from Thailand in a safe,  
voluntary, dignified and sustainable manner.  
The Joint Working Group on the Preparation  
of the Return of MDPs chaired by the  
Permanent Secretaries of the Ministries of  
Foreign Affairs of Thailand and Myanmar  
was established in 2018 to provide policies  
and guidelines for systematic returns of  
MDPs in a time bound manner. The Joint 
Working Group has met three times and 
there have been three groups of totaling  
729 MDPS returning to Myanmar.  
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ความสำาเร็จดังกล่าวช่วยสร้างแรงผลักดัน 
และความมั่นใจในกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมา 
ในเร่ืองของความปลอดภัยเม่ือกลับไปเมียนมา  
ความสำาเร็จดังกล่าวมีหลักฐานจากการท่ีผู้พลัดถ่ิน 
ชาวเมียนมาท่ีแสดงความประสงค์ขอกลับเมียนมา 
มีจำ านวนเ พ่ิมสู งขึ้น  การพัฒนาโครงการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถ่ินโดยประเทศไทย
ยังคงมีการดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิต
ของผู้พลัดถ่ินชาวเมียนมาอยู่ในการเตรียม 
การส่งกลับเมียนมา 

93.  ระหว่างปี 2556 - 2557 ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาการมีผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
จำานวนมากจากมหาสมุทรอินเดีย อย่างไรก็ตาม  
ต้ังแ ต่ ปี  2558 ก็ไ ม่ มี เ ร่ืองการ เข้า เ มือง 
อย่างผิดปกติอีกต่อไป ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา 
ในระยะยาวสำาหรับผู้ท่ีเข้ามาในประเทศไทยแล้ว  
เราไดร้ว่มมอืกบัประเทศบังกลาเทศ UNHCR และ 
องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน  
(IOM) ท้ังในเร่ืองของการพิสูจน์สัญชาติ และ 
การส่งกลับประเทศต้นกำาเนิด หรือการไปประเทศ
ท่ีสามเพ่ือการต้ังถ่ินฐานใหม่

94.  ในประเด็นของเด็กอพยพ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 
2562 หน่วยงานหลักของรัฐ 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  
และกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ  
(MoU) เร่ืองการกำาหนดมาตรการและแนวทาง 
แทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวต่างด้าว 
เพ่ือรอส่งตัวกลับ ซ่ึงบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ 
เ พ่ือกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีแนวปฏิบัติ 
ในการบูรณาการร่วมกันในการไม่กักตัวเด็กท่ีมีอายุ 

ต่ำากว่า 18 ปี แทนท่ีจะให้อาศัยอยู่ในสถานกักกัน  
เด็กและแม่หรือผู้ดูแล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ด้วยกัน 
ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรเอกชน หรือองค์กร
ภาคประชาสังคม ในขณะท่ีรอการแก้ปัญหาระยะยาว  
บันทึกความเข้าใจฯ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งม่ัน 
ของรัฐบาลในยึดถือหลักมนุษยธรรมตามท่ีเคย 
มีการให้คำามั่นไว้โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย  
ในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำาด้านผู้ล้ีภัย  
ณ นครนิวยอร์ก เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 

95.  แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีสมาชิก 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย 
ท่ีได้รับการรับรองในปี 2494 (อนุสัญญาว่าด้วย 
สถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951) แต่เราได้แสดง 
ให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติด้านมนุษยธรรม 
และความมุ่งม่ันมาอย่างยาวนาน ดังน้ัน ในฐานะ 
ท่ีเป็นท้ังประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง  
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการมีผู้ลักลอบ 
เข้าเมืองอย่างมหาศาล ท้ังท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 
และผิดกฎหมาย จากส่วนต่าง ๆ ของโลก  
ในเดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยได้ร่วมกับ 
ประเทศอ่ืน ๆ ในการรับรอง Global Compact  
on Refugees (GCR) และ Global Compact  
for Safe, Orderly and Regular Migration  
(GCM) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ค ร้ัง ท่ี 73 ณ นครนิวยอร์ก  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงความต้ังใจของไทย 
ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
และดำาเนินการตามหลักภาระและความรับผิดชอบ 
ในการแก้ปัญหาของโลกท่ีเก่ียวข้องกับผู้ล้ีภัย 
และผู้โยกย้ายถ่ินฐาน ปัจจุบัน ประเทศไทย 
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951
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Such success has helped to build momentum  
and confidence among the remaining 
displaced persons on their safe return to 
Myanmar, evidenced by the rising number 
of MDPs who have expressed interests 
to return to Myanmar. The development 
assistance programs extended by Thailand 
are also being conducted to promote the 
livelihood of the displaced persons in the 
returning areas in Myanmar. 

93. During 2013 - 2014, Thailand experienced  
a large influx of illegal migrants in the Indian  
Ocean reported towards Thailand, but 
since 2015 there has no longer been such  
irregular movement. In order to find durable  
solutions for those who arrived Thailand,  
we cooperated with Bangladesh, the  
UNHCR and the International Organization  
Migration (IOM) either for nationality  
verification and return to the country of 
origin or for third-country resettlement. 

94. On the issue of migrant children, on  
21 January 2019 the seven key government  
agencies, namely the RTP, MSDHS, MFS, 
MOI, MoPH, MOE, and MOL signed the 
Memorandum of Understanding (MoU) 
on the Determination of Measures and 
Approaches Alternative to Detention of  
Children in Immigration Detention Centers. 
The MoU determines responsibilities among 
all concerned agencies and provide them 
with common guidelines to integrate  
procedures on non-detention of migrant 

children under the age of 18. Instead of  
staying in the Immigration Detention Centers,  
the children and their mothers or guardians 
will be put either under the care of the 
Ministry of Social Development and Human  
Security, private organizations, or civil society  
organizations while waiting for long-term 
solutions. The MoU reaffirms Government’s 
commitment in adhering to humanitarian 
principles as pledged by H.E. General Prayut 
Chan-o-cha, the Prime Minister of Thailand, 
at the Leaders’ Summit on Refugees in  
New York on 20 September 2016. 

95. Although Thailand is not a party to the United  
Nations Convention relating to the Status of 
Refugees, adopted in 1951 (1951 Refugee  
Convention), we have shown a long  
humanitarian tradition and commitment.  
As a major country of transit and destination,  
Thailand has been affected by a mass influx  
of legal and illegal migrants from various parts  
of the world. In December 2018, Thailand  
joined many other countries in adopting  
the Global Compact on Refugees (GCR) and  
the Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration (GCM) at the Plenary 
Session of the 73rd Session of the General 
Assembly in New York, as part of our spirit 
to promote the international cooperation 
and pursue the burden-and-responsibility 
principle in globally solving problems related 
to refugees and migrants. Currently, we are 
also exploring the possibility of joining the 
1951 Refugee Convention.
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บี. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

	 การให้สัตยาบันอนุสัญญาอื่น	ๆ	

96.  ต้ังแต่ปี 2555 ประเทศไทยได้ลงนามหรือเข้าเป็น 
ภาคีของอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 
และพิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง:

 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ฉบับท่ี 3 เก่ียวกับกระบวนการติดต่อร้องเรียน  
ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย เม่ือวันท่ี  
14 เมษายน 2557

 ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICPPED)  
เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555

 อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริม 
การดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการทำางาน ปี 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ 
กับประเทศไทย เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560

 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลปี 2549 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี  
7 มิถุนายน 2560

 อนุสัญญา ILO ฉบับที่  111 ว่าด้วย 
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ 2501  
ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี  
13 มิถุนายน 2561

 พิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 29  
ว่าด้วยแรงงานบังคับ 2473 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562

 อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการทำางาน
ในภาคประมง 2550 ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ 
กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563

 
 อนุสัญญาปี 2546 ว่าด้วยการสงวนรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (อนุสัญญา 
ICH) ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 
10 มิถุนายน 2559

 การติดตามการดำาเนินงานตามปฏิญญา
	 และแผนปฏิบัติการเดอร์บัน	

97. ในขณะที่ยั งไม่มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 
ที่ครอบคลุมแยกไว้ เป็นการเฉพาะ ตามที่ 
คณะกรรมการสหประชาชาตฯิ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
ไว้ในข้อสังเกตเชิงสรุป การปฏิรูปกฎหมาย 
มาตรการทางการบริหาร การศึกษา และ
วัฒนธรรมจำานวนมาก 
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B. Other recommendations

 Ratification of other conventions 

96. Since 2012, Thailand has signed or  
become a State party to the following key 
Conventions on human rights, and their 
associated optional protocols:

 The Optional Protocol to the Convention  
on the Rights of the Child No. 3 on the 
Communications Procedure, which 
came into force, as well as for Thailand, 
on 14 April 2014.

 Thailand has signed the International 
Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance 
(ICPPED) on 9 January 2012. 

 The ILO Convention No. 187 on the 
Promotion Framework for Occupational 
Safety and Health Convention 2006, 
which entered into force for Thailand 
on 23 March 2017.

 The Maritime Labour Convention 2006, 
which entered into force for Thailand 
on 7 June 2017. 

 The ILO Convention No. 111 on  
Discrimination (Employment and  
Occupation) 1958, which entered into 
force for Thailand on 13 June 2018.

 Protocol Additional to the ILO  
Convention No. 29 on Forced Labour 
1930, which will enter into force for 
Thailand on 4 June 2019.

 The ILO Convention No. 188 on Work 
in Fishing Convention 2007, which  
will enter into force for Thailand on  
30 January 2020.

 The 2003 Convent ion for the  
Safeguarding of the Intangible Cultural  
Heritage (ICH Convention), which entered  
into force for Thailand on 10 June 2016.

 Follow-up to the Durban Declaration 
 and Programme of Action 

97. While a separate comprehensive action 
plan, as recommended by the Committee 
in its concluding observation, has not 
been established, numerous legislative,  
administrative, educational and cultural  
reforms, 
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 ตลอดจนแผนและโครงการต่าง ๆ ที่ ได้ให้ 
รายละเอียดไวใ้นรายงานประเทศฯ ฉบบัปจัจุบนั  
ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิบัติ 
ตามปฏิญญาและแผนปฏิบั ติการเดอร์บัน  
เ พ่ื อ ส่ ง เส ริม สิท ธิมนุษยชน และป้ อ งกัน 
การเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ุ 
และแรงงานขา้มชาต ินอกจากนี ้ตามทีไ่ดอ้ธิบาย 
ไวข้า้งต้น ได้มีการใช้มาตรการตา่ง ๆ  เพือ่ปอ้งกนั 
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและคุ้มครอง 
ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

 ถ้อยแถลงตีความภายใต้ข้อ	14	

98.  ประเทศไทยได้ทำาการศึกษาถ้อยแถลงตีความ
ภายใต้ข้อ 14 เกี่ยวกับการยอมรับอำานาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ในการรับ 
และพิจารณาข้อเรียกร้องจากบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลภายในเขตอำานาจของประเทศไทย 
ท่ีอ้างวา่ตกเปน็เหยือ่จากการถกูละเมดิสทิธใิด ๆ   
ตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาฯ และพบว่า 
กลไกการเยยีวยารกัษาภายในประเทศทีม่อียูน่ัน้ 
มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับกรณี 
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบและ
การละเมิดอื่น ๆ ได้

	 การแก้ ไขข้อ	8	

99.  รอการพิจารณา

	 การเผยแพร่	

100.  ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่รายงานประเทศฯ  
ฉบับแรก และข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการ 
สหประชาชาติฯ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ  รวมทัง้  
ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม และ 
กา รประ ชุ ม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก า รซึ่ ง ไ ด้ จั ด ข้ึ น 
ใน 5 ภมูภิาค และกรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ขา้ร่วม 
การประชมุฯ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหนว่ยงาน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ทั้งนี้ 
รายละเอียดของกิจกรรมท้ังหมดที่กล่าวมา 
ได้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก เรื่องมาตรการ 
การป้องกันและต่อสู้กับความคิดที่เป็นอคติ  
และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ 
และสิทธิมนุษยชนสำาหรับทุกคน

	 การหารือร่วมกับภาคประชาสังคม	

101. ได้มี การหา รือร่ วมกับภาคประชาสั งคม 
อย่างสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ   
โดยการเชือ่มโยงกบัการปฏิบตัติามขอ้เสนอแนะ 
ปัจจุบัน และการเตรียมการจัดทำารายงานประเทศฯ  
ได้มีการจัดการหารือกับภาคประชาสังคม 
อยา่งสม่ำาเสมอ ทัง้ในรปูแบบของหนว่ยงานเดยีว 
หรือเป็นเจ้าภาพร่วมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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plans and projects detailed in the 
present periodic report were partly 
inspired by the implementation of the 
Durban Declaration in order to promote  
human rights of and prevent discrimination  
against foreigners including ethnic groups 
and migrant workers. Furthermore, as 
explained above, measures have been 
taken to prevent racial discrimination and 
protect victims in accordance with laws 
and regulations. 

 Declaration under Article 14 

98. Thailand has conducted a study for the  
declaration under Article 14 on the recognition  
of the competence of the Committee to 
receive and consider communications from 
individuals or groups of individuals within 
the jurisdiction of Thailand claiming to be 
victims of a violation by Thailand of any of 
the rights set forth in the Convention and 
found that the existing domestic remedial 
mechanisms is capable and effective of 
handling the racial discrimination matters 
and violations.

 Amendment to Article 8 

99. Pending consideration.
 

 Dissemination 

100. Dissemination of Thailand’s initial  
report and the Committee’s concluding 
observations has been done through 
various channels including through the 
website of MOJ and workshops held 
in 5 regions including Bangkok with 
concerned government agencies, CSOs, 
and the general public. The detailed 
activities are appeared in the Appendix 
on Measures to Prevent and Combat 
Prejudices and to Promote Inter-racial 
Understanding and Human Rights for All.

 Dialogue with Civil Society 

101. Regular dialogue with CSOs particularly 
in combating racial discrimination in 
connection with the implementation 
of the present recommendations and 
the preparation of this present periodic  
report has been regularly and individually  
or jointly organized by concerned agencies. 
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III. ส่วนที่ 3 ก�รดำ�เนินก�ร
ต�มบทบัญญัติภ�ยใต้ข้อ 2 - 7 

ของอนุสัญญ�ฯ

ข้อ	1:		คำานิยามของการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

102.  สำาหรับคำานิยามของการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 
และมาตรการพิเศษที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการประกนัความกา้วหน้าทีเ่พียงพอสำาหรบั
กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ หรือบุคคล 
บางกลุม่นัน้ ไดมี้การอธบิายไวแ้ลว้ในยอ่หนา้ที ่
8 - 13, 15 - 16, 31 - 36 และ 91 - 95 ของ
รายงานประเทศฯ ฉบับปัจจุบันนี้

ข้อ	2:		นโยบายรัฐบาลในการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ

103.  ปรากฏตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นยอ่หนา้ที ่14 - 20,  
31 - 36, 46 - 63 และ 91 - 95 ของรายงาน 
ประเทศฯ ฉบับปัจจุบันนี้

ข้อ	3:		การประนาม	 การป้องกัน	 การห้าม	 
และการขจัดการดำาเนินการท่ีนำาไปสู่ 
การแบ่งแยกทางเช้ือชาติและการแบ่งแยก 
สีผิว

104.  ประเทศไทยมีนโยบายท่ีหนักแน่นในการส่งเสริม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม 
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งป้องกันการแบ่งแยก
ทางเช้ือชาติและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
ในประเทศไทย

ข้อ	4:	 การตอบโต้เชิงรุกเพ่ือขจัดการโฆษณา 
ชวนเช่ือหรือการย่ัวยุเพื่อส่งเสริม 
ความเหนือกว่าทางเช้ือชาติ		ความเกลียดชัง	 
และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

105.  ประเทศไทยถอนข้อสงวนในข้อนี้แล้ว ตามที่ 
ไดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่20 ของรายงานประเทศฯ  
ฉบับปัจจุบันน้ี และจะดำาเนินการพิจารณา
นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เหมาะสม
และจำาเป็นเพ่ือใหเ้กดิความกา้วหนา้ในการขจัด 
การกระทำาบนพื้นฐานของความเหนือกว่า 
ทางเช้ือชาติ ความเกลียดชัง และการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติ
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Article	1:	Definition	of	racial	discrimination

102. With regard to the definition of 
racial discrimination and special 
measures taken for the sole purpose 
of securing adequate advancement 
of certain racial or ethnic groups or 
individuals, it is as explained in para. 
8 - 13, 15 - 16, 31 - 36, and 91 - 95 
of this present periodic report. 

Article	2:	Government policies for elimination  
of racial discrimination

103. As explained in para. 14 - 20, 31 - 36, 
46 - 63, and 91 - 95 of this present 
periodic report. 

  

III. Implementation pursuant 
to provisions under Articles 2 - 7 

of the Convention

Article	3:	Condemnation,	 prevention,	 
prohibition,	and	elimination	of	
practices constituting racial  
segregation and apartheid

104. Thailand has a firm policy of  
encouraging multiculturalism and 
plural societies as well as preventing 
racial segregation and discrimination 
of all forms in Thailand. 

Article	4:	Active	 countermeasures	 for	
elimination of propaganda acts 
or incitement to promote racial 
superiority,	 hatred	 and	 racial	 
discrimination

105. Thailand withdrew the reservation to this 
article as mentioned in para. 20 of this 
present periodic report and will continue 
to explore appropriate and necessary 
policies, legislations and measures for 
the advancement of eradication of acts 
based on racial superiority, hatred and 
racial discrimination. 
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ข้อ	5:	 ความเสมอภาคและการห้ามการเลือก
ปฏิบัติในการใช้สิทธิ

106.  ปรากฏตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นยอ่หนา้ที ่15 - 16, 
21 - 30, 33 - 43 และ 46 - 90 ของรายงาน 
ประเทศฯ ฉบับปัจจุบันนี้

ข้อ	6:	 การเยียวยาและการชดเชยสำาหรับ 
ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติในประเทศไทย

107.  การเยยีวยาทีม่อียูแ่ละการเขา้ถึงความยติุธรรม
สำาหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในประเทศไทยเป็นไปตามท่ีระบุ 
ไว้ในย่อหน้าที่ 21 - 23 ของรายงานประเทศฯ 
ฉบับปัจจุบัน

ข้อ	7:	 การศึกษา	วัฒนธรรม	และการเผยแพร่
ข้อมูลเพ่ือต่อสู้กับอคติท่ีนำาไปสู่การเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ

108.  ตามท่ีได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 44 - 45  
ของรายงานประเทศฯ ฉบับปัจจุบันน้ี รายละเอียด 
ของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา วัฒนธรรม  
และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อต่อสู้กับความคิด 
อัน เป็นอคติที่ นำ า ไปสู่ ก าร เลื อกปฏิบั ติ  
ทางเชื้อชาติ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยปรากฏอยู่ ในภาคผนวก 
ว่าด้วยมาตรการป้องกันและต่อต้านความคิด 
ท่ีเป็นอคติและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างเช้ือชาติ 
และสิทธิมนุษยชนสำาหรับทุกคน
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Article	5: Equality and prohibition of  
discrimination in exercising 
rights

106. As explained in para. 15 - 16, 21 - 30, 
33 - 43, and 46 - 90 of this present 
periodic report. 

Article	6: Remedies and compensation for 
all victims of racial discrimination 
in Thailand

107. Available remedies and access to  
justice for all victims of racial  
discrimination in Thailand is as  
mentioned in para. 21 - 23 of this 
present periodic report.

Article	7:	 Educa t i on , 	 c u l t u r e 	 and	 
information dissemination  
to combat prejudice leading  
to racial discrimination

108. As explained in para. 44 - 45 of this 
present periodic report. The detailed 
activities on the education, culture 
and information dissemination to 
combat prejudice leading to racial 
discrimination and the promotion 
of human rights in Thailand are  
appeared in the Appendix on  
Measures to Prevent and Combat 
Prejudices and to Promote Inter-racial  
Understanding and Human Rights 
for All.
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ภ�คผนวก

มาตรการในการปอ้งกนัและตอ่สู้กับอคต ิและส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจระหว่างเช้ือชาติและสิทธิมนุษยชน 
สำาหรับทุกคน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
เเห่งชาติ (กสม.) ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และองค์กร 
พหุภาค ีได้กำาหนดมาตรการหลายประการเพือ่ปอ้งกนั 
และต่อต้านอคติ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างเชื้อชาติ และสิทธิมนุษยชนสำาหรับทุกคน 
ในประเทศไทย ดังนี้

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริม 
และปลูกฝังค่านิยมทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชนในโรงเรยีน เชน่ ความเอาใจใส ่การเคารพ 
ความรับผิดชอบ ความสงบสุข ความสามัคคี 
และการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน โดยนโยบาย 
ทางการศึกษาได้เน้นความสำาคัญของการรักษา ฟ้ืนฟู  
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภาษาถิน่ ภูมปิญัญาชาวบา้น ศลิปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น นโยบายดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในหลักสูตร 
ทางวิชาการของโรงเรียน โดยเฉพาะในวิชา 
สังคมศึกษา เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิอคตหิรอืทศันคติ
ด้านลบ นักเรียนจะได้รับการสอนให้เคารพ 
และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
เชื้อชาติ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

เชน่ เกม โครงการศึกษาของนักเรียน ค่ายโรงเรียน  
และการไปทัศนศึกษาท่ีพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งมรดก  
นอกจาก น้ัน  กระทรวงศึกษาธิ การยั ง ได้  
ดำาเนินยุทธศาสตร์ แผนการ และโครงการเฉพาะ  
เพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับความต้องการ
พิ เศษของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชน 
ในประเทศไทยในภาพรวม เช่น 

(1)  แผนพัฒนาการศึกษาในเขตชายแดน  
(2560 - 2564) ซึ่งมุ่งพัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดน
ติดต่อกับเมียนมา ลาว และกัมพูชา 

(2) “โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนรัฐ
และเอกชน” ในเขตพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ โดยใช้แนวทางบูรณาการความร่วมมือ 
อย่างรอบด้านเพ่ือเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยดำาเนินการให้เกิดความปลอดภัยใน
โรง เรี ยนและให้ เ ด็ ก ได้ รั บการ ศึกษา 
อย่างท่ัวถึง รวมถึงลดความเสี่ยงและ 
ปัจจัยอันก่อให้ เกิดความเสี่ ยง  และ 
แก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานของเด็ก  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส  
เด็กที่มีความเปราะบาง และเด็กกำาพร้า
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Measures to Prevent and Combat Prejudices 
and to Promote Inter-racial Understanding 
and Human Rights for All

A wide range of measures to prevent and  
combat prejudices and to promote inter-racial  
understanding and human rights for all in  
Thailand have been undertaken by relevant 
agencies, the National Human Rights Commission  
(NHRC), CSOs, private sectors and multilateral 
organizations, as follows:

 The Ministry of Education plays a key role  
in promoting and cultivating social values  
such as care, respect, responsibility, 
peace, harmony and co-existing in schools.  
Its education policies emphasize the 
importance of preserving, restoring and 
disseminating culture heritage, the Thai 
and local language, local wisdom and 
traditional arts, cultures, among others. 
Such policies are reflected in schools’ 
academic curriculum, particularly in social 
studies. To guard against the development 
of harmful prejudices and stereotypes, 
students are taught to respect and  
celebrate multi-culture and multi-racialism,  

Appendix

including through learning platforms such 
as games, student projects, school camps 
and field trips to museums and heritage 
sites. In addition, the Ministry of Education 
has implemented specific strategies, plans 
and projects to address specific needs of 
ethnic children and people in Thailand in 
a holistic manner, such as 

(1) the “Educational Development Plan in 
Border Area (2017 - 2021)”, which aims  
to improve education and quality of 
life of students, university students 
and people living in the border areas 
connected to Myanmar, Lao PDR and 
Cambodia, and 

(2)  the “Public-Private Partnership School  
Project” in the Southern Borders  
Provinces (SBPs) using a comprehensive  
and integrated approach for children 
in SBPs by providing school safety 
and education, reducing risks and  
exposures to risks and addressing  
basic needs of children, especially  
low-income, disadvantaged or  
vulnerable children, as well as orphans.
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 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในรายงานประเทศฯ ฉบับนี้  
กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแผนการที่ครอบคลุม
ในการฟื้นฟูวิ ถี ชี วิตของกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น  
แผนดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่   
2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วย “การฟื้นฟูวิถีชีวิต 
ชาวเล” และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม  
2553 ว่าด้วย “การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียง”  
กระทรวงฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำาหรับ 
กลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง 
งานเทศกาลกลุ่มชาติพันธ์ุเพื่อส่งเสริมและ 
เฉลิมฉลองประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้  
ยังได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบัน 
การศึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้   
และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาดังกล่าว  
คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ซึ่ ง มุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนัก 
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านการวิจัย 
ด้านมานุษยวิทยาและการศึกษาภาครัฐ เช่น 
โครงการพัฒนาและวิจัยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  
ซึ่งจัดทำาขึ้นด้วยความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์  
ในท้องถิ่น นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ 
รเิริม่จดัทำา “โครงการสนบัสนนุกระบวนการฟืน้ฟู 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย  
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลและแนวปฏิบัติ 

เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ การศึกษา 
วิจัยทางวิชาการและการสัมมนา การจัดทำา 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 
ของก ลุ่มชา ติพัน ธ์ุ และการ จัด เว ที รับ ฟัง 
ความคิดเห็นจากกลุ่มชาติพันธุ์ โครงการดังกล่าว 
มุ่งสนับสนุนสิทธิทางวัฒนธรรมและประเพณี 
ของกลุม่ชาติพนัธุ ์รวมถงึพัฒนากลไกเพ่ือยกระดับ 
ศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์  เพ่ือให้สามารถ 
จัดการตนเองภายใต้พื้นฐานของวัฒนธรรมและ 
วถิชีวีติ และสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา 
ประเทศกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ 
นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัสนับสนุนแผนของรัฐบาล 
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สั ง ค ม พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความมั่นคง 
ของชาติ ต่อสู้กับอคติ และการลดความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรม

 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ได้จัดทำาโครงการฝึกอบรมและการประชุม 
เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ เ ผยแพร่ และส่ ง เ ส ริ ม 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเสริม
สร้างความสมานฉันท์ในสังคมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมถึงวางพ้ืนฐานสำาหรับการสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรม
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 As mentioned in the periodic report,  
the Ministry of Culture has in place  
comprehensive plans on restoration of 
ethnic groups’ ways of life such as those  
implemented under the Cabinet’s  
resolution of 2 June 2010 on the “The  
restoration of sea gypsies’ way of life”  
and the Cabinet’s resolution of 3 August  
2010 on “The restoration of Karen’s way  
of life”. It has allocated budget for ethnic 
groups to organize activities, including  
ethnic festive events, to promote and  
celebrate their tradition and culture.  
It has provided financial support to  
academic institutions in conducting  
researches, disseminating knowledge and 
promoting public understanding of ethnic 
groups in Thailand. One of such academic 
institutions is the Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Anthropology Centre. The centre 
aims to foster tolerance and cross-cultural 
awareness through anthropological research 
and public education, such as the Local 
Museums Research and Development 
Project co-launched with local museums. 
In addition, the “Project on the Support of 
the Restoration Process of Ethnic Groups’ 
Ways of Life” has been initiated to promote  
public understanding and knowledge 
on ethnic groups in Thailand, including 
through developing a national database  
and guidelines for restoration of ethnic  

groups’ ways of life, conducting academic  
researches and seminars, as well as 
working on a zero draft of the Act on  
Promotion and Preservation of Ethnic 
Groups’ Ways of Life and its public hearing  
among ethnic groups. The project is 
expected to promote ethnic groups’ 
cultural rights and tradition and develop 
mechanisms to enhance capacities of  
ethnic groups, so that they are able to  
manage themselves on a basis of 
their cultures and ways of life and to 
participate in national development 
with other stakeholders. After all, the 
project supports the government’s  
plan to promote a multicultural society 
providing a foundation for enhanced  
national security and combating prejudices 
and reducing cultural clashes.

 The Ministry of Justice by the Rights and 
Liberties Protection Department (RLPD) 
has implemented a series of training  
programs and workshops to disseminate 
and enhance human rights knowledge  
and understanding among government  
officials, CSOs, the private sector and  
general public, with a view to strengthening  
social cohesion and community engagement  
and providing a foundation for creating  
a multicultural society. 
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 ต้ังแต่ปี 2557 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 20 คร้ัง  
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อสังเกต 
เชิงสรุปของคณะกรรมการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  
ติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน และ
ข้อท้าทายในการนำาไปปฏิบัติ การประชุม 
เชงิปฏบิตักิารฯ ดังกลา่ว รวมท้ังการประชุมอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนภายใต้อนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนั้น มีผู้ เข้าร่วม 
เป็นจำานวนมาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

 ระหว่างปี 2558 - 2562 การฝึกอบรม 
หลกัการสิทธมินษุยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้งัคบัใช ้
กฎหมายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดถ้กูจดัข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคง  
เพื่ อลดความเสี่ ยงในการกระทำาละเมิด 
สทิธมินษุยชนขณะปฏบิตัหินา้ที ่โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง จำานวนอย่างน้อย 5,371 คน 

 ต้ังแต่ปี 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อส่งเสริมความรู้หลักการสิทธิมนุษยชน 
แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถูกจัดข้ึน 
มากกว่า 8 ครั้ง โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 518 คน  
การประชุมดังกล่าวเน้นความสำาคัญของหลักการ 
ความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม รวมถึง 
ได้ดำาเนินการผ่านยุทธศาสตร์การเรียนรู้   
เช่น เวทีอภิปราย หรือสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ศิลปะ ดนตรี และเกมต่าง ๆ 

 กระทรวงการต่างประเทศดำาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานไทยและองค์การระหว่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึง 
ภาควิชาการ สื่อ และประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบสากล
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ผ่านทาง 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม  
การสัมมนา การบรรยาย และการตีพิมพ์เอกสาร  
การดำาเนินงานที่สำาคัญ มีดังต่อไปนี้

 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  
ตลอดปี 2561 ซ่ึงการบรรยายท่ีสำาคัญงานหน่ึง 
เมื่อเดือนตุลาคม 2561 คือ การบรรยาย 
ในหัวข้อ “ประสบการณ์ชีวิตในการทำางาน 
เร่ืองคนไร้รัฐ: การสะท้อนพัฒนาการและข้อท้าทาย 
ในการขจัดความไร้รัฐในประเทศไทย”  
โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ และผู้เข้ารอบสุดท้ายจากภูมิภาค 
เอเชียของรางวัล Nansen Refugee Award  
ประจำาปี ค.ศ. 2018 เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้  
มีผู้แทนจากส่วนราชการ คณะทูตานุทูต 
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป เข้าร่วมมากกว่า 100 คน 
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 Since 2014, over 20 inter-agency  
workshops in all regions of Thailand  
including Bangkok have been organized  
to disseminate the Committee on  
the Elimination of Racial Discrimination  
(CERD)’s concluding observations and  
follow up on the progress and challenges  
of the implementation thereof. Such  
workshops – along with other CERD-related  
human rights workshops – were attended  
by concerned government agencies, 
CSOs, and relevant stakeholders. 

 Between 2015 - 2019, trainings on human  
rights principles related to law enforcement  
in the SBPs have been organized for 
at least 5,371 concerned government 
officials including security personnel 
deployed in the SBPs to promote 
their understanding on human rights 
in order to minimize risks of human 
rights violations while discharging their 
official duties. 

 Since 2017, over 8 workshops to promote  
the human rights principles among the 
youth in SBPs have been organized,  
in which 518 youths attended. The  
workshops focused on the principles 
of equality, non-discrimination, cultural 
diversity and multiculturalism, including  
through learning strategies such as  

facilitated discussions, interactive  
dialogues, arts, music and games.

 The Ministry of Foreign Affairs has actively  
worked with concerned Thai agencies 
and relevant international organizations 
in promoting international human rights 
standards and norms among government 
agencies, the private sector, CSOs including 
academics and the media, and the general 
public, particularly through workshops,  
trainings, seminars, lectures and publications.  
Some highlights include: 

 On the occasion of the 70th Anniversary of  
the Universal Declaration of Human Rights,  
the Ministry of Foreign Affairs organized  
a human rights lecture series throughout  
the year 2018. One of the lectures  
featured a presentation of Mrs. Tuenjai  
Deetes,  Nat ional Human Rights  
Commissioner and the 2018 Nansen  
Refugee Award Finalist for Asia, entitled  
“A Lifetime Experience Working on  
Statelessness: Reflections on Progresses  
and Challenges in the Elimination  
of Statelessness in Thailand” in October 
2018. More than 100 representatives 
from government agencies, diplomatic 
corps and international organizations 
in Bangkok, academia, as well as the 
general public attended the event. 
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 การจดัทำาหนงัสอืเดก็ เรือ่ง “เจา้ไก ่กบั เจา้เปด็ 
สขุได้ในความหลากหลาย” และ “ความฝนัของ 
เด็กชายก้อนเมฆ” โดยมุ่งสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนให้แก่เด็กและ
เยาวชน เพ่ือสง่เสรมิการเคารพและการยอมรบั 
ความแตกต่าง การไม่เลือกปฏิบัติ ศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมของโอกาส  
การอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเปราะบาง และการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขในพหุสังคม ซ่ึงหนังสือเด็กดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้การศึกษา 
ด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศ 

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กระทรวง 
การต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม  
และสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ และสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติจัด “งานครบรอบ 70 ปี  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 1 ปี  
การประกาศวาระแหง่ชาติ: มุง่สูส่งัคมท่ีหว่งใย 
และแบ่งปัน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมมากกว่า  
200 คน ซ่ึงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย สนับสนุน 
การขั บ เคลื่ อนงาน ด้ านสิท ธิมนุษยชน 
ท้ังในระดับประเทศและระหวา่งประเทศ และ 
ยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
และนอกเหนือจากนั้น งานดังกล่าวเป็น 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เดือนสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย” (Thailand’s Human Rights  
Month) ซ่ึงร่วมจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์ารระหวา่งประเทศ สถานทตู 
ต่าง ๆ ในประเทศไทย และภาคประชาสังคม

 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำานักงาน
ขา้หลวงใหญส่ทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ
จัดฝึกอบรมประจำาปีเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดทำารายงานประเทศเสนอต่อ 
กลไกภายใตส้นธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหวา่ง
ประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับปฏิบัติ
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปี  
โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2561 การฝึกอบรมครั้งแรก  
จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเน้น 
การจัดทำารายงานประเทศภายใต้อนุสัญญา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และครั้งที่ 2 จัดขึ้น 
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยเน้นการจัดทำา 
รายงานประเทศภายใตก้ตกิาระหวา่งประเทศ 
วา่ด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

 กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จัดทำาโครงการวิจัยในหัวข้อ “ส่ือและการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ 
ท่ีเปราะบาง” หน่ึงในกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย  
คือ กลุ่มชาติพันธ์ุ ส่วนกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ  
ประกอบด้วยกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และ 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ท้ังน้ี คาดว่า 
การวจิยัดงักลา่วจะสำาเรจ็พรอ้มตพีมิพ ์ในชว่ง
ครึ่งแรกของปี 2562
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 Two children books “Little Chick and  
Little Duck. We are different, we are friends.”  
and “Konmek’s Dream”, aiming to raise  
awareness of human rights principles  
among children and youth and to  
promote the respect and acceptance of  
differences, non-discrimination, human  
dignity, equal opportunities, the inclusion of  
those vulnerable as well as the peaceful  
co-existence in the pluralistic society, have  
been launched as part of the Ministry’s 
Human Rights Education Series. 

 On 14 December 2018, the Ministry of 
Foreign Affairs, the Ministry of Justice, 
the Office of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR), Regional Office 
for South-East Asia, and the United  
Nations High Commissioner for Refugees  
(UNHCR) co-organized an event entitled  
“The 70th Anniversary of the Universal  
Declaration of Human Rights and the  
1st Anniversary of Thailand’s Human Rights  
National Agenda: Towards a Caring and  
Sharing Society” at the Bangkok Art and  
Culture Centre, Bangkok, Thailand. Over  
200 representatives from government  
agencies, diplomatic corps, international  
organizations, the private sector, civil society  
organizations, as well as the general public  
including the youth attended the event.  
The event aimed to strengthen awareness  
and understanding of human rights in the  
Thai society, support the ongoing efforts  

to enhance the human rights work at  
the national and international levels, and  
reaffirm the Government’s commitments  
to promoting and protecting human rights  
in Thailand and beyond. The event was  
part of “Thailand’s Human Rights Month”  
co-organized by concerned government  
agencies, international organizations, 
foreign embassies in Thailand and CSOs.

 The Ministry of Foreign Affairs, in  
collaboration with OHCHR, has organized 
an annual capacity-building workshop 
on human rights treaty body reporting  
for government officials at the working  
level for two consecutive years since 
2018. The first workshop held in 
February 2018 focused on national  
reporting under CERD, and the second  
one held in March 2019 focused on  
national reporting under CESCR. 

 The Ministry of Foreign Affairs has  
commiss ioned the  Facu l ty  o f  
Communication Arts of Chulalongkorn 
University to work on a research project  
“Media and the Promotion and  
Protection of Human Rights of Those 
in Vulnerable Situations”. One of the 
target groups under the research is  
ethnic minorities, along with persons with  
disabilities, older persons and LGBTI. 
The research outcomes are expected 
to be released by the first half of 2019.
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 สำานักงาน กพ. ได้จัดทำาโครงการ e-learning  
ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 
สำาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ในแต่ละปี มีผู้สนใจเข้าศึกษา 
เป็นจำานวนกว่า 600 คน

 สถาบนัการศกึษาระดบัสงู รวมถงึมหาวทิยาลยั  
ทัง้ในกรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดั ได้จดัใหม้ ี
หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับนักศึกษา
ในระดับต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น  
เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรการเรียนการสอน 
ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท  
และเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 
ระยะสั้น 3 สัปดาห์  เพื่อให้การฝึกอบรม 
ดา้นสทิธมินษุยชน ความยตุธิรรมในสงัคม และหลกั 
นิติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตร 
ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   
เชน่ มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่าง ๆ มีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
หรือมีคณะสิทธิมนุษยชน

 คณะกรรมกา รสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ ง ช าติ  
ได้ดำาเนินโครงการ “ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ”  
ด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
สำาหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติได้ทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาจำานวนมากกว่า 50 สถาบัน ต้ังแต่ 
ปี 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ครูผู้สอนและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มาเข้าร่วมจะสามารถเผยแพร่ 
ความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัดา้นสทิธมินษุยชน 
ให้แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้คนเหล่าน้ันได้ส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับสังคมต่อไป
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 The Office of the Civil Service Commission  
(OCSC) offers a two-month self-taught 
basic human rights course through  
an e-learning platform for civil servants 
and staff members. Each year, about  
600 participants attend this training course. 

 Institutions of higher education, including 
universities, in Bangkok and other provinces  
increasingly offer courses on human rights 
for their students at various levels, as well  
as the general public. For example,  
Mahidol University offers human rights 
courses at the Bachelor’s, Master’s and 
doctoral degrees. Chulalongkorn University  
runs a three-week training course on human  
rights, justice in society and the rule of law. 
Thammasat University has a seven-week 
training program on human rights and 
civil rights laws. Other universities such as 
Sukhothai Thammathirat University, Ubon 
Ratchathani University, Maha Sarakham 
University, Chiang Mai University, Mae  
Fa Luang University, Payap University, 
as well as several Rajabhat Universities 
also offer human rights-related courses 
or house a department of human rights. 

 The National Human Rights Commission  
(NHRC) has held a series of “train the trainers”  
programs on human rights education and  
related issues for instructors and educational  
personnel at the university level. It 
has concluded MoUs with more than  
50 institutions of higher education in the 
country since 2016. With these programs, 
the NHRC aims – through instructors and 
educational personnel who have attended  
them – to disseminate knowledge and 
build up awareness on human rights 
among children and youth in order for 
them to drive forward the promotion and 
protection of human rights in the society.
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ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา

เรืองศักดิ์ สุวารี   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทัศนีย์ เปาอินทร์  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้เรียบเรียง

นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ  ผู้อำานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ศิริอร อารมย์ดี  นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ
อานนท์ ยังคุณ  นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ
จีรภรณ์ ศิริพลัง ทุมมาศ  นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ
ธัญสุดา หน่อแก้ว  นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ
ฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร  นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ
คณิตา มีเย็น  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
นิธิวดี พรหมอาจ  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ภูมิใจ แม้นมินทร์  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
เจิมปญญ์ จิปิภพ  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
เกษณี อ่องทับนำ้า  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ศุภณัฐ แก้วเล็ก  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ธัญญกาญจน์ แดงสุภา  นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ชาคริต จันทร์จำาเริญ  นิติกร
จิราพร จินเดหวา  พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อรรถพร รวบทองศรี  เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
จุฑามาศ คมมูล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ลักษณาวลัย อุดมศิลป์  เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  






