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(ราง) ตารางการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจากกระบวนการ Universal Periodic Review รอบท่ี ๒ (ป 2559 – 2563) 
--------------------------- 

 

  ประเทศไทยไดจัดสงรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(Human Rights council: HRC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 255๙ และไดนำเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะทำงาน UPR สมัยท่ี ๒๕ ระหวางวันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2559 ตอมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2559 คณะผูแทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผูแทนถาวร ณ นครเจนีวา พรอมดวยผูแทนกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเขา
รวมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน UPR รอบที่ 2 ของไทยในชวงการประชุม HRC สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะผูแทนไทยไดตอบรับขอเสนอแนะของไทยจำนวน 
187 ขอ จากท้ังหมด 249 ขอ และไดใหคำมั่นโดยสมัครใจ จำนวน ๗ ขอ 
 

  การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไทยรับจากกระบวนการ UPR รอบท่ี 2 พ.ศ. 2559 – 2563 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนฐานขอมูล (Database) ในการติดตามการดำเนินการของ
รัฐบาล โดยไดรวมจัดกลุมขอเสนอแนะท่ีไทยไดรับจากประเทศตาง ๆ จำนวน 11 กลุม ดังน้ี 

๑. การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน    7. การสงเสริมและคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๒. การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ  8. กระบวนการยุติธรรม 

๓. การเสรมิสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน    9. การอำนวยความยุติธรรม 

4. การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม     10. ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 

5. การสงเสริมและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    11. การติดตามผลของกระบวนการ Universal Periodic Review 

6. การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมตาง ๆ ในสังคม 

ในสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดจัดสงรายงานคูขนานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๓ ไปยังสหประชาชาติ
เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และรัฐบาลไดจัดสงรายงานประเทศตามกระบวนการ UPR รอบท่ี 3 เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 และมีกำหนดเสนอรายงานดวยวาจา ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

ขอเสนอแนะท่ีไทยตอบรับ จำนวนท้ังหมด 187 ขอ ไดแก 
๑. การเขาเปนภาคีกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
1.  ถอนถอยแถลงตีความท่ัวไปและขอสงวนตอ

ขอ 4 ของอนุสัญญา CERD 
 ไทยถอนขอสงวนขอ ๔ ของอนุสัญญา CERD เมื่อ

วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- 

2.  ใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของกติกา 
ICESCR 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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3.  ลงนามและใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาตอตานการทรมานฯ โดยเร็ว และ
จัดตั้งกลไกปองกันการทรมานฯ ระดับชาติ 
(NPM) ท่ีมีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ 
และไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยาง
เพียงพอ 

 รัฐบาลไดดำเนินการศึกษาความเปนไปไดและความ
เหมาะสมในการเขาเปนภาคีพิธีสารฯ แตยังไมมีความ
คืบหนาในการเขาเปนภาคี โดย กสม. ยังคงไดรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับสิทธิของบุคคลท่ีอยูในสถานท่ี
ควบคุม 

 

4.  พิจารณาการใหสตัยาบันตออนุสญัญา 
CRMW 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

5.  ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถให
สัตยาบันตออนุสัญญา CED 

 รัฐบาลยังคงอยูระหวางการจดัทำรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสญูหาย พ.ศ. .... ทำใหกระทบตอการให
สัตยาบันอนุสัญญา CED ซึ่ง กสม. เห็นวา การจัดทำ
รางกฎหมายดังกลาวใชระยะเวลาดำเนินการยาวกวา 
๗ ป นอกจากน้ี รางกฎหมายยังขาดสาระสำคัญใน
เรื่องคำนิยามและการกำหนดความผิดของการกระทำ
อ่ืนท่ีโหดรายฯ ตามท่ีบัญญตัิไวในขอ ๑๖ ของ
อนุสัญญา CAT รัฐบาลจึงควรเรงกระบวนการ
พิจารณาและประกันวาสาระสำคญัของรางกฎหมาย
จะสอดคลองกับพันธกรณรีะหวางประเทศท่ีตอง
ปฏิบัติตาม 

- 

6.  พิจารณาใหสัตยาบันอนุสญัญาวาดวย
สถานภาพผูลี้ภยั ค.ศ. 1951 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

7.  ใหสัตยาบันพิธีสารวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 

 
 

ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

8.  ใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘ 
วาดวยการทำงานในภาคประมง และฉบับท่ี 
๑๘๙ วาดวยงานท่ีมีคณุคาสําหรับลูกจาง
ทํางานบาน 

 - รัฐบาลไดเขาเปนภาคีอนุสญัญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘ 
วาดวยการทํางานในภาคการประมง ป ๒๕๕๐ (ค.ศ. 
๒๐๐๗) เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

- 
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- ไมไดกลาวถึงอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๙ เน่ืองจาก
ไทยอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการเขาเปน
ภาค ี

๒. การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 
9.  ประกันใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญา CAT 

อยางเต็มรูปแบบในกฎหมายภายในประเทศ 
 รัฐบาลยังคงอยูระหวางการจดัทํารางพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให
บุคคลสญูหาย พ.ศ. .... ทําใหกระทบตอการให
สัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่ง กสม. เห็นวา 
การจัดทํารางกฎหมายดังกลาวใชระยะเวลา
ดําเนินการยาวกวา ๗ ป นอกจากน้ี รางกฎหมายยัง
ขาดสาระสาํคัญในเรื่องคํานิยามและการกําหนด
ความผิดของการกระทําอ่ืนท่ีโหดรายฯ ตามท่ีบัญญตัิ
ไวในขอ ๑๖ ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ 
รัฐบาลจึงควรเรงกระบวนการพิจารณาและประกันวา
สาระสําคญัของรางกฎหมายจะสอดคลองกับ 
พันธกรณีระหวางประเทศท่ีตองปฏิบัติตาม ซึ่งขณะน้ี
รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทําใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. .... 
อยูในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 

- 
 

10.  กําหนดโทษทางอาญาสาํหรับการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับในกฎหมายภายในประเทศให
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และให
สัตยาบันตออนุสัญญา CED 

 - 

11.  กําหนดคํานิยามของการทรมานใหสอดคลอง
กับขอ 1 ของอนุสัญญา CAT โดยระบุใหเปน
สิทธิท่ีเลี่ยงละเมดิมไิด และระบุใหเปน
อาชญากรรมเฉพาะในกฎหมายของไทย และ
ดําเนินการสอบสวนขอกลาวหา การทรมาน
และการประติบัติท่ีโหดรายท้ังหมดอยาง
ครอบคลมุและเปนกลางโดยพลัน 

 - 

12.  ใหความสําคญักับการปฏิบัตติามพิธีสารปาเลอ
โม และการลงโทษผูไดรับผลประโยชนจาก
การคามนุษย 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

13.  ประกันใหกรอบรัฐธรรมนูญมคีวามสอดคลอง
กับพันธกรณีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภายใตกติกา ICCPR 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

14.  ปรับปรุง พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และ
บรรจุขอบทเรื่องมาตรการอ่ืนแทนการจําคุก

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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เพ่ือลดความแออัดของเรือนจํา เพ่ือใหเกิดการ
ปฏิรูประบบราชทัณฑท่ีเหมาะสม 

15.  ดําเนินการเพ่ือใหคํานิยามของ “การแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ” ในมาตรา 4 และ
มาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
สอดคลองกับขอ 3 ของพิธีสารวาดวยการ
ปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และเพ่ิมบทบาทของ
ผูตรวจแรงงานในการคัดแยกเหยือ่ของการคา
มนุษยและการปองกันสภาพการทํางานท่ีกดข่ี 
ตามขอเสนอแนะของรายงานของผูเสนอ
รายงานพิเศษวาดวยการคามนุษย โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก เมื่อป 2555 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

๓. การเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน 
16.  ดําเนินมาตรการทางกฎหมายและทางการ

เมืองท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็ง และ
ชวยใหสถาบันดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
ความสอดคลองกับหลักการปารสี 
ตลอดจนการทำใหสถาบันสิทธิฯ กลับสู
สถานะ A 

 - ไทยไดแกไขขอหวงกังวลสําคัญท่ีไดรับจาก
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-
Committee on Accreditation: SCA) ในเรื่อง
กระบวนการสรรหาและการแตงตัง้ กสม. ท่ีขาดการมี
สวนรวมอยางกวางขวาง และการขาดบทบัญญตัิ
กฎหมายใหความคุมกัน กสม. ในการปฏิบัตหินาท่ี 
ซึ่งไดมีการแกไขตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ป 
๒๕๖๐ และ พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลําดับ 
- อยางไรก็ดี SCA มีความกังวลเพ่ิมเติมตอหนาท่ีและ
อํานาจตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗ (๔) และพ.ร.ป. 
กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) ท่ีบัญญัติหนาท่ี
และอํานาจให กสม. ตองช้ีแจงและรายงาน
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองโดยไมชักชาในกรณีท่ีมีการ
รายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๒ ขอ ไดแก 
๑. รัฐบาลควรพิจารณายกเลิก
บทบัญญัตมิาตรา ๒๔๗ (๔) ของ
รัฐธรรมนูญฯ และมาตรา ๒๖ (๔) 
ของ พ.ร.ป. กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพราะกฎหมายไดกำหนดหนาท่ีและ
อำนาจของ กสม. ใหจัดทำรายงาน
การประเมินสถานการณสิทธิ
มนุษยชนประจำปไวแลว  
ผลการดำเนินการของรัฐ  ..............  
 

๒. รัฐบาลควรเพ่ิมบทบัญญัติใน
กฎหมายให กสม. มีหนาท่ีและ



5 
 

ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

ไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมวา บทบัญญัติ 
ดังกลาวจะลดทอนความเปนอิสระท่ีแทจริงหรือท่ี
สาธารณะรับรู (actual or perceived 
independence) และ SCA ยังเหน็วา กสม. ควรมี
หนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายในการไกลเกลีย่ท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะชวยให กสม. ไดชวยเหลือเยยีวยาผูถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งหมายถึง
การเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานของ กสม. 

อำนาจในการไกลเกลีย่ใหชัดเจน 
เพ่ือเปนกลไกในการคุมครองเหยื่อ
หรือผูเสียหายจากการถูกละเมิดสทิธิ
มนุษยชน โดยการยุติขอขัดแยงและ
การเยียวยาใหกับผูเสียหายไดอยาง
รวดเร็ว 
ผลการดำเนินการของรัฐ  ..............  

17.  พัฒนา รับรอง และบังคับใชแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะของ
สหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดสนับสนุนใหรัฐบาลไดรวมมือกับภาคเอกชน 
ลงนามในปฏิญญาความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อน
หลักการช้ีแนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ
นําไปสูการประกาศใชแผนปฏิบัตกิารระดับชาติวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
ท่ีใหความสําคญัใน ๔ ประเด็น ไดแก (๑) แรงงาน  
(๒) ชุมชน ท่ีดิน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน (๔) การลงทุนระหวาง
ประเทศและบรรษัทขามชาติ นับเปนประเทศแรกใน
ภูมิภาคท่ีไดประกาศใชแผนปฏิบัตกิารระดับชาติฯ 

- 

18.  สงเสริมการปฏิบัตติามแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ของทุกหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

4. การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝกอบรม 
19.  ขยายการดาํเนินการสงเสริมสิทธิมนุษยชน

ศึกษาและฝกอบรม 
 กสม. ไดจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริม 

สิทธิมนุษยชน เรื่อง หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
สําหรับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย (หลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษาในกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย มี ๓ 
หลักสตูร ไดแก (๑) หลักสูตรสิทธมินุษยชนศึกษา
รายวิชาพ้ืนฐาน กลุมเปาหมาย ไดแก ภาครัฐ 

- 
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ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน รวมท้ังกลุมเปราะบางท่ีเสี่ยงตอ การ
ละเมิดสทิธิมนุษยชน (๒) หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม 
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูพิพากษา อัยการ ทหาร 
ตํารวจ ราชทัณฑ ทนายความ นักเรียนทหาร 
นักเรียนตํารวจ และผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๓) หลักสูตรสิทธมินุษยชนสําหรับนัก
บริหารระดับสูง กลุมเปาหมาย ไดแก นักบริหาร
ระดับสูงจากทุกภาคสวนท้ังราชการและ เอกชน) 
- นอกจากน้ี ไดจัดทำ “คูมือการเรียนรูสิทธิ
มนุษยชนศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
(การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ระดบัปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย) โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดมสีวนรวมในการจัดทําเพ่ือ
เสรมิสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูและความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และตอมา
รัฐบาลไดตอบรับวาจะนําขอเสนอแนะดังกลาวไป
สงเสริมดานการศึกษาในระบบและฝกอบรมตอไป 

20.  เพ่ิมความพยายามของรัฐบาลในการสรางความ
ตระหนักรูใหแกเจาหนาท่ีรัฐและสาธารณชน 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ UPR  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

5. การสงเสริมและคุมครองสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
21.  จัดทํายุทธศาสตรและจดัสรรทรัพยากรโดยมี

เปาหมายเพ่ือการบรรลเุปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะอยางยิง่เปาหมาย
ท่ีเก่ียวกับการขจัดความยากจน การเขาถึง

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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ทรัพยากรอยางเทาเทียม สิทธิในการศึกษา 
และสาธารณสุข และสิทธิของกลุมเปราะบาง 

22.  พยายามดําเนินการลดชองวางทางรายไดใน
สังคมและปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางครอบคลมุ และลด
ปญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

23.  ปรับปรุงและขยายสิทธิการเขาถึงระบบ
สาธารณสุขหรือหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
การศึกษา และสวัสดิการสังคม ของกลุม
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีอยูในชนบท 
กลุมชาติพันธุ สตรี ผูโยกยายถ่ินฐาน และผูลี้
ภัย 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

24.  ดําเนินการปราบปรามการทําการประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
รวมท้ังแรงงานผิดกฎหมายในภาคประมงอยาง
ตอเน่ือง โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมิติ
เรื่องอํานาจนอกอาณาเขต 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

25.  เสรมิสรางและจัดทํามาตรการและกลไกท่ี
เหมาะสม รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ เพ่ิม
ความพยายามในการปราบปรามการใช
แรงงานบังคับออกกฎหมายเพ่ิมเตมิเพ่ือการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยและการ
ลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหความชวยเหลือ
ผูเสยีหายจากการคามนุษย และลงโทษผูท่ี
เก่ียวของ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

26.  เพ่ิมความพยายามในการประกันสทิธิ 
ในการมีสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสูงสดุของผูคา

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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บริการทางเพศ โดยประกันการเขาถึงการ
รักษาพยาบาล บริการตาง ๆ และเพศศึกษา 

27.  เรงความพยายามในการบรรลุเปาหมาย
การลดอัตราการตายของมารดาและทารก
ในเขตชนบท และการปรับปรุงสุขภาพของ
มารดาในเขตชนบท และบังคับใช
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอไป 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

28.  เพ่ิมมาตรการลดอันตรายจากการใชยา
สําหรับกลุมผูเสพเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอ
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการติดเช้ือเอช
ไอวีและไวรสัตับอักเสบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

29.  พยายามประกันใหเด็กทุกคนเขาถึงการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย และปรับปรุง
คุณภาพโดยรวมของการศึกษา รวมถึง  
การประกันวาครูทุกคนไดรับการฝกอบรม 
อยางดีและมีคุณสมบัติครบถวน เสริมสราง
มาตรการในการจดัการศึกษาท่ีมคีณุภาพใน
ทุกระดับและทุกรูปแบบอยางตอเน่ือง ซึ่ง
รวมถึงการขยายการศึกษา ภาคบังคับและ
การเขาเรียนของเด็กหญิงและชาย และ
ดําเนินการเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาดาน
การศึกษาของประเทศ โดยใหความสําคญักับ
ประชากรในกลุมเปราะบางซึ่งรวมถึงสตรี 
เด็ก และคนพิการ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

30.  ดําเนินการและพยายามสงเสริมใหเด็กสําเร็จ
การศึกษา และคุมครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน และสงเสรมิการพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
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31.  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป อยางเต็มท่ี 
ภายหลังการประกาศใช 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

32.  ติดตามการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
เพ่ือคุมครองสิทธิของชุมชนทองถ่ินและปองกัน 
ภาวะสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

6. การสงเสริมและคุมครองสิทธขิองกลุมตาง ๆ ในสังคม 
33.  พยายามเสรมิสรางนโยบายและมาตรการเพ่ือ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชน และบังคับใช พ.ร.บ. การคุมครอง
คนไรท่ีพ่ึง อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือประกัน
การคุมครองท่ีดีข้ึนสำหรับประชากรในกลุม
เปราะบางในสภาวะลําบากอยางตอเน่ือง 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

34.  พยายามดําเนินการเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนอยางตอเน่ือง 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

35.  ประกันการจดทะเบียนเกิดสําหรับเด็กทุกคน
ท่ีเกิดในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ี
ไมไดจดทะเบียนเน่ืองจากสถานะทาง
เศรษฐกิจของพอแม ชาติพันธุ และ
สถานะการเขาเมือง เพ่ิมความพยายามในการ
จดทะเบียนเกิดสําหรับทุกคน เพ่ือใหสามารถ
เขาถึงกลุมผูดอยโอกาส และกลุมเปราะบาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

36.  จัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพ่ือคุมครองสิทธิเด็ก  ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
37.  พยายามดําเนินการตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง 
และดําเนินการตามมาตรการเพ่ือปองกันและ

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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ขจัดความรุนแรงตอเด็กท้ังในและนอกระบบ
อินเตอรเน็ต อยางมีประสิทธิภาพ 

38.  ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และเยาวชน (พ.ศ. 2558 – 2564) อยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและจัดการปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก ซึ่งรวมถึงการดําเนินการใน
ระดับจังหวัด 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

39.  ดําเนินการทางกฎหมายเพ่ิมเตมิเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงตอเดก็ เยาวชน 
รวมท้ังเพ่ิมความพยายามในการจดัการปญหา
การใชแรงงานเด็ก 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

40.  ออกกฎหมายหามการลงโทษตีเดก็ในทุกบริบท 
หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรมตอ
เด็กในทุกบริบทอยางชัดเจน 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

41.  จัดทําและดำเนินมาตรการท่ีเปนรปูธรรมเพ่ือ
ขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก การกดข่ี และ
การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก 
รวมท้ังในการทองเท่ียวทางเพศ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

42.  เพ่ิมความพยายามในการปราบปรามการ
ทองเท่ียวเพ่ือแสวงหาประโยชนทางเพศจาก
เด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํากรอบ
ขอบังคับท่ีครอบคลุม รวมท้ังดวยการ
เสรมิสรางความเขมแข็งของกรอบกฎหมาย
อาญาท่ีเก่ียวของ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

43.  คงความพยายามปองกัน ลงโทษ และขจัด
ปญหาการใชแรงงานบังคับ การแสวงหา
ประโยชนดานแรงงาน รวมท้ังการคามนุษย 
โดยเฉพาะสตรีและเด็กในกรณีการทองเท่ียว

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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เพ่ือแสวงหาประโยชนทางเพศและสื่อลามก
อนาจาร 

44.  เสรมิสรางความเขมแข็งของการดําเนินการเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามสื่อลามกอนาจารเด็กและ
การคามนุษย รวมท้ังใหความชวยเหลือผูเสยีหาย 
อยางตอเน่ือง 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

45.  ประกันใหมีการดําเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือ
ขจัดปญหาการใชและการกดข่ีแรงงานเด็ก
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือคุมครองเด็กหรือ 
แรงงานบังคับในภาคประมงและอุตสาหกรรม
อาหารกระปอง รวมท้ังประกันวานายจางท่ี
ละเมิด สิทธิแรงงาน จะถูกดําเนินคดี ซึ่งรวมถึง
มาตรการเพ่ือประกันใหเด็กคงอยูในระบบ
การศึกษาและประกันใหเด็กชายและหญิงจบ
การศึกษาระดับประถมและมัธยม 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

46.  กําหนดโทษทางอาญาสาํหรับการคัดเลือกและ
การมีสวนรวมของเด็กในกองกําลังติดอาวุธหรือ 
กลุมตดิอาวุธท่ีไมใชรัฐ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

47.  ดําเนินการปรับอายุข้ันตำ่ของการสมรสสาํหรับ
เด็กชายและหญิงใหเทากับ 18 ป 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

48.  ยกเลิกขอบทของกฎหมายท่ีระบุวาสามารถ
ปรับลดอายุข้ันต่ำของการสมรสใหเปน 13 ป 
กรณีท่ีเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศและสามารถ
สมรสกับผูท่ีลวงละเมิดได 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

49.  ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณเพ่ือใหสามารถบังคับใชกฎหมาย
เพ่ือคุมครองสิทธิของสตรีไดอยางเต็มท่ี 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

50.  ดําเนินการออกนโยบายและแผนงานท่ี
คํานึงถึงมิติเพศสภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและการ
เสรมิพลังสตรี ผลักดันเรื่องการเสริมพลังสตรี
และการมีสวนรวมของสตรีใหมากข้ึนในทุก
ภาคสวน 

51.  บังคับใช พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ 
พ.ศ. 2558 อยางมปีระสิทธิภาพ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

52.  ปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกกรณ ีโดยไมมี
ขอยกเวน เชน เหตุผลทางศาสนา   
หรือความมั่นคงของชาต ิ

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

53.  สงเสริมวัฒนธรรมความเทาเทียมผานการมี
สวนรวมอยางเทาเทียมของสมาชิกทุกคนใน
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของ
กลุมสตรีในชนบท ดําเนินมาตรการเพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการ
ตัดสินใจสาธารณะและทางการเมอืง คงการ
เสรมิสรางมาตรการเพ่ือลดการเลอืกปฏิบัติ
และความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

54.  จัดทำและเพ่ิมความพยายามในการสงเสริม
นโยบายและกรอบทางกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการเลือก
ปฏิบัติในทุกรูปแบบและความรุนแรงตอสตรี 
รวมท้ังความรุนแรงภายในบาน เพ่ือประกัน
วาสตรีท่ีตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจะ
ไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอและผูกระทําผิด
ไดรับการลงโทษ โดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางทางศาสนา เช้ือชาติ การแสดงออก
ทางเพศ หรือสภาพทางสังคม 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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55.  ดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงและการกด
ข่ีทางเพศในทุกรูปแบบเพ่ิมเตมิดวยการทบทวน 
ขอบทท่ีเก่ียวของในประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
พ.ร.บ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

56.  แกไขปญหาเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของคนพิการอยางตอเน่ือง ดวยการลดตราบาป 
และการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในสังคม 
สงเสริมการปฏิบัตติามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 
2559  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

57.  ประกันใหการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวกับคน
พิการไดรับการสนับสนุนโดยการบังคับใชและ
การติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ตลอดจนสรางความตระหนักรูของสาธารณะ
เก่ียวกับสิทธิของคนพิการ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

58.  ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการดาน
การศึกษาของเด็กพิการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

59.  พยายามเสรมิสรางขีดความสามารถของ
สถาบันการศึกษาเฉพาะท่ีดูแลคนพิการ 
ซึ่งรวมถึงสถาบันดานสุขภาพและการศึกษา 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

60.  ทบทวนกฎหมายดานแรงงานและการโยกยาย
ถ่ินฐาน เพ่ือรองรับอุปสงคแรงงานราคาถูกและ
ทักษะต่ำหรือก่ึงมีทักษะ และเพ่ือจัดใหมี
ทางเลือกของการโยกยายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

61.  พยายามคุมครองสิทธิของผูโยกยายถ่ินฐานและ
แรงงานตางชาติอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการ

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 



14 
 

ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

เสรมิสรางความปลอดภัย สวัสดิการ และ
สุขภาพ 

7. การสงเสริมและคุมครองสิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
62.  สนับสนุนการถกแถลงของสาธารณะเก่ียวกับ

รางรัฐธรรมนูญ 
 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

63.  ประกันใหมีการเคารพสิทธิในเสรภีาพในการ
แสดงออกและการอํานวยความสะดวก
สําหรับการใชสิทธิ รวมท้ังในบริบทของการ
ยกรางและการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
จัดทํากฎเกณฑและแผนงานเพ่ือประกัน
เสรภีาพในการแสดงออกและการแสดงความ
คิดเห็น และสงเสรมิสิทธิในการแสดงออกและ
การแสดงความคิดเห็น รวมท้ังรับรองเสรภีาพ
ในการแสดงออกและการชุมนุม และประกัน
ใหมีการถกแถลงตอกระบวนการ ประชามติ
และการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีเปดใหผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝายมสีวนรวม 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

64.  ดําเนินมาตรการเพ่ือประกันสิทธิในการชุมนุม
โดยสงบ เสรภีาพในการแสดงออก และเสรีภาพ
ในการชุมนุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
การประทวงโดยสงบ 

 - ในรายงานกลาวถึงสถานการณการชุมนุมในชวงป 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยการชุมนุมเริม่จากนักเรยีน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ีอยูในวัยหนุมสาว
กลุมตาง ๆ โดยเรียกรองการแกไขหรือปฏิรูปในเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เชน การราง
รัฐธรรมนูญใหม การศึกษา ความรุนแรงในโรงเรียน 
ความเสมอภาคทางเพศ โดยระยะแรกมีการชุมนุมใน
พ้ืนท่ีของสถาบันการศึกษาหลายแหง และตอมาไดมี
การนัดชุมนุมรวมตัวขยายไปยังพ้ืนท่ีสาธารณะ ท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด และมปีระชาชนเขารวม
กวางขวางมากข้ึน 

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๓ ขอ ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรรณรงคสงเสริมให
ประชาชนไดเห็นความสำคญัในการ
ใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการชุมนุมท่ีไมกระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน รวมถึงไม
ใชคำพูดท่ีเปนการตีตรา เลือกปฏบัิติ
หรือสรางความเกลียดชัง 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 
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-  เครือขายแกนนำการชุมนุมไดยืน่ขอเสนอหลัก ๓ 
ประการ ไดแก การลาออกของนายกรัฐมนตรี การ
แกไขรัฐธรรมนูญใหมท้ังฉบับ และการปฏิรปูสถาบัน
พระมหากษัตริย  
- ผลกระทบบางประการตอสิทธิเสรีภาพใน
สถานการณการชุมนุมทางการเมืองท่ี กสม. พบมี ๒ 
ประการ ไดแก 
 (๑) การใชสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของ
ประชาชนและการดูแลจัดการชมุนุมของรัฐ โดย
ภาพรวม ผูชุมนุมสามารถใชสิทธิและเสรภีาพในการ
ชุมนุมและการแสดงความเห็น รัฐบาลมไิดปดก้ันการ
จัดการชุมนุมโดยสงบและจัดใหมเีจาหนาท่ีอำนวย
ความสะดวกดูแลการชุมนุม อยางไรก็ดี กสม. ยังคง
กังวลเก่ียวกับการบริหารจัดการการชุมนุมของรัฐท่ีใช
มาตรการในการยตุิการชุมนุมท่ีเกินสมควรแกเหตุ  
และการบังคับใชกฎหมาย เชน การจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมือง 
(๒) การใชสื่อสังคมออนไลน กลุมผูชุมนุมไดใชสื่อ
ออนไลนเปนพ้ืนท่ีในการแสดงเสรภีาพอยาง
กวางขวาง โดย กสม. หวงกังวลเรือ่งท่ีรัฐจะบังคับใช
กฎหมายกับผูใชสื่อออนไลน เชน พระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(๒) รัฐบาลจะตองเสนอขอมูล 
ขอเท็จจริงใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางทันทวงทีเพ่ือเปนการตอตาน
ขาวลวง แทนการจับกุมผูกระทำ
ความผิด ซึ่งบางกรณีเปนโทษท่ี
รุนแรงและไดสงผลใหเกิดความ
หวาดกลัว (chilling effects) ในการ
ใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 
 
(๓) การใชมาตรการรักษาความสงบ
เรียบรอยโดยการยตุิหรือสลายการ
ชุมนุม ยอมสงผลกระทบกวางขวาง
ตามมา โดยเฉพาะในกลุมผูชุมนุมท่ีมี
คนจำนวนมากท่ีมีท้ังเด็ก เยาวชน 
ผูหญิง จึงขอใหหลีกเลี่ยงการใช
มาตรการดังกลาวเทาท่ีจะทำได 
ผลการดำเนินการของรัฐ .......... 

65.  เสรมิสรางมาตรการเพ่ือคุมครองเสรีภาพของ
สื่อ คําพูด และการมสีวนรวมอยางกวางขวาง
ของภาคสวนตาง ๆ ท้ังในกิจกรรมทางการเมือง
และสาธารณะ  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  

8. กระบวนการยุติธรรม 
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66.  ลดระดับการใชโทษประหารชีวิตเพ่ือท่ีจะ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตตอไป และทบทวนการ
ใชโทษประหารชีวิตในฐานความผดิดานยาเสพ
ติด  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  

67.  เพ่ิมอายุข้ันต่ำของการรับผดิทางอาญาใหเปน 
12 ป หรือมากกวาน้ันใหสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับระหวางประเทศ 
และประกันใหมีการแยกเด็กท่ีถูกจํากัด
เสรภีาพออกจากผูตองขังท่ีเปนผูใหญ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  

68.  จัดทํานโยบายเพ่ือลดสภาพความแออัดของ
หองกัก แกปญหาสภาพความเปนอยูท่ี
ยากลําบากในหองกักของสำนักงานตรวจ
คนเขาเมือง 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  

9. การอำนวยความยุติธรรม 
69.  สอบสวนและดําเนินคดีขอกลาวหาดานการ

ทรมานและการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังหมดโดยพลัน 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

70.  พยายามแกไขปญหาการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ เชน การมีหลักประกันเรื่องความรับผิด 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

71.  ประกันวานักปกปองสิทธิมนุษยชนไดรับการ
ปฏิบัติโดยสอดคลองกับปฏญิญาสมัชชา
สหประชาชาติวาดวยนักปกปองสทิธิมนุษยชน 
และคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนและ
สอบสวนคดีการขมขู การคุกคาม และการทํา
รายบุคคลเหลาน้ี 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

72.  ประณามและสอบสวนความรุนแรงตอ
ผูสื่อขาว แจงองคการยูเนสโกเก่ียวกับผลการ
ดําเนินการ เพ่ือปองกันการสังหารผูสื่อขาว 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 
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รวมท้ังรายงานผลการพิจารณาคดใีหแก
องคการยูเนสโก 

73.  แจงองคการ UNESCO เก่ียวกับการดําเนินการ
เพ่ือปองกันการลอยนวลของผูกระทําผิดในคดี
สังหารผูสื่อขาว และรายงานองคการยูเนสโก
สถานะของการพิจารณาคด ี

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

74.  จัดตั้งหนวยงานอิสระเพ่ือตรวจสอบขอกลาวหา
การทรมานท้ังหมด ซึ่งรวมถึงในจงัหวัด
ชายแดนภาคใต และนําผูกระทําผดิมาลงโทษ
ตามกระบวนการยตุิธรรม 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

75.  ปฏิบัติตาม “ขอกําหนดแมนเดลา” ซึ่ง
กําหนดใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายนอกท่ีเปน
อิสระท่ีสามารถเขาถึงผูตองขังทุกประเภทใน
เรือนจําทุกแหงท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม  

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

10. ความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 
76.  คงความรวมมืออยางแข็งขันกับกลไกดานสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ เพ่ือสงเสริมและ 
คุมครองสิทธิมนุษยชน 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

11. การติดตามผลของกระบวนการ Universal Periodic Review 
77.  ใหภาคประชาสังคมมสีวนรวมในกระบวนการ

ติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ
กระบวนการ UPR 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

คำมั่นโดยสมัครใจจำนวนท้ังหมด 7 ขอ ไดแก     
1.  ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญา CED / พิธีสาร

เลือกรับฉบับท่ี 1 ของกติกา ICCPR / พิธี
สารเลือกรับของอนุสญัญา CAT / 
สนธิสัญญามารราเคช / อนุสญัญา ILO ฉบับ

 - รัฐับาลไดเขาเปนภาคสีนธิสญัญามารราเคช /พิธี
สารสวนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๒๙ และ
อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๑๘๘  

- 
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ท่ี 188 วาดวยการทำงานในภาคการประมง 
/ จะศึกษาความเปนไปไดของการเขาเปน
ภาคีอนุสญัญา CRMW 

2.  ไทยจะปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับตรา
สารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
อนุสัญญา ไดแก 
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา (ในสวนของการ
เพ่ิมอายุข้ันต่ำของการรับผดิทางอาญาใหเปน 
อยางนอย 12 ป) 
(๒) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (เรื่อง
การหามการสมรสสำหรับคนพิการบาง
ประเภท) 
(๓) พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
(๔) มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. ความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. 2558 
(๕) มาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

 - ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพ่ือปฏิรูประบบราชทัณฑใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ำของสหประชาชาต ิ

- 

3.  ไทยจะจดัทำรายงานระยะกลางรอบเพ่ือ
รายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะท่ีไดรับ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน - 

4.  ไทยจะสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการ
สรางความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดสงเสรมิสิทธิมนุษยชนศึกษาและการสราง
ความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชน รายละเอียด
ปรากฏตามขอ ๑๙ ของตารางฯ 

- 

5.  ไทยจะสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาค
ธุรกิจ 

 กสม. ไดสงเสรมิหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
รายละเอียดปรากฏตามขอ ๑๗ ของตารางฯ 

- 

6.  ไทยจะสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับภาคประชาสังคม และความรวมมือ
กับประชาคมระหวางประเทศในการติดตาม
การปฏิบัตติามแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

และขอเสนอแนะท่ีไดรับจากกระบวนการ 
UPR 

7.  ไทยยืนยันการประกาศให Standing 
Invitation ตอกลไกพิเศษของ HRC 

 ไมไดกลาวถึงในรายงาน  

ประเด็นสิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดปรากฏในขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 แตเปนเร่ืองสำคัญ 
1.  การแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ และ

ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 
 - กสม. ไดกลาวถึงภาพรวมสถานการณของการ

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และมาตรการของรัฐบาลใน
การรับมือกับปญหา โดยแมมาตรการบางประการได
จำกัดสิทธิและเสรภีาพของประชาชน แตโดยท่ัวไป
แลว มาตรการไดถูกกำหนดเทาท่ีจำเปนและได
สัดสวนกับความรุนแรงของสถานการณ และทำให
การควบคุมการแพรระบาดในรอบแรกเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล และไดรับการช่ืนชมจากฝายตาง ๆ 
อยางไรก็ดี การแพรระบาดระลอกใหมท่ีพบในกลุม
แรงงานตางดาวท่ีลักลอบเขาเมืองผานชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังจากบอนการพนันท่ีผิด
กฎหมาย ไดสะทอนถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย 
สวนหน่ึงเกิดจากปญหาการทุจริตคอรรัปชันของ
เจาหนาท่ีรัฐ จนสงผลใหเกิดการแพรระบาดระลอก
ใหมท่ีกระทบตอประชาชนอยางกวางขวางและ
รุนแรง (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔) 
- การชวยเหลือเยยีวยาประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
จากโควิด ๑๙ พบวา รัฐบาลไดมีมาตรการตาง ๆ ใน
การชวยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะตัวเงินแกประชาชน
อยางกวางขวาง อยางไรก็ดี กสม. พบวา ยังมีผูไดรับ
ผลกระทบบางกลุม ไดแก คนจน ผูสูงอายุ คนพิการ 
กลุมชาติพันธุ และคนไรบาน ท่ียังไมสามารถเขาถึง
การเยียวยาไดอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการใหความ
ชวยเหลือผานระบบออนไลน รวมถึงสิทธิของเด็กท่ี

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล จำนวน ๓ ขอ ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรกำหนดมาตรการ
ชวยเหลือเยยีวยาใหท่ัวถึงและ
ครอบคลมุ โดยคำนึงถึงขอจำกัด 
ในการเขาถึงความชวยเหลือของ
ประชาชนทุกกลุม และกำหนด
ชองทางการใหความชวยเหลือท่ี
สะดวกเพ่ือการเขาถึงสิทธิตาง ๆ 
และใชสิทธิในทางปฏิบัตไิดจริง 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 
(๒) ในการดำเนินมาตรการการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและการวางงานใน
ระยะยาว รัฐบาลควรคำนึง 
ถึงการใหความชวยเหลือแกกลุม
ยากลำบากท่ีสุดใหสามารถกลับมา
พ่ึงพาตนเองได  
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 
(๓) รัฐบาลควรดำเนินการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังในการ
แกปญหาการลักลอบนำแรงงาน 
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

ตองหยุดเรยีนและศึกษาผานระบบออนไลน ท่ีเด็กใน
ทองถ่ินหางไกลยังไมมีอุปกรณหรอืปจจัยเอ้ืออำนวย
เพียงพอสำหรับการเรยีนออนไลน นอกจากน้ี ปญหา
การตกงานและการขาดรายไดจากเศรษฐกิจท่ีตกตำ่
จะยังเปนปญหารุนแรงระยะยาวท่ีรัฐบาลควรหา
มาตรการรองรับใหประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีพ
ข้ันต่ำอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

ผิดกฎหมายเขาประเทศและปญหา
บอนการพนัน กรณีมเีจาหนาท่ีของ
รัฐรวมกระทำความผิดตอง
ดำเนินการลงโทษอยางเดด็ขาด และ
ปองกันปราบปรามการทุจรติ
คอรรัปช่ันอยางจริงจัง 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 

2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง กองทุน
ยุติธรรม   

 - ในทางปฏิบัติ กสม. พบวา ประชาชนประสบปญหา
การเขาถึงกองทุนยุติธรรม โดยมีสาเหตุมาจากการใช
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ในการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เชน การพิจารณาอนุมัติเงินประกันใน
การปลอยตัวช่ัวคราวของผูตองหาหรือจำเลยโดย
สันนิษฐานวา ผูตองหากระทำความผิดไวกอนเปน
การลวงหนา การประเมินวาบุคคลน้ันจะหลบหนี
หรือไม การพิจารณาใหความชวยเหลือโดยคำนึงถึง
ลักษณะการกระทำความผิดวาตองไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือตอง
มิใชบุคคลท่ีมีขอพิพาทกับรัฐ ตลอดจนสัดสวน
องคประกอบของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ท่ีมี
ผูแทนภาครัฐมากเกินไป เปนตน  

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการชวยเหลือ
ประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท่ีเปนอุปสรรคในการขอรบั
ความชวยเหลือทางการเงินของ
ผูเสยีหายและจำเลยในคดีอาญาและ
ความชวยเหลือของประชาชน 
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 

3.  ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  - กสม. ไดกลาวถึงจำนวนเหตุการณความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง และรัฐบาล
ยังคงบังคับใชกฎหมายดานความมั่นคงเพ่ือแกไข
ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี โดย กสม. เห็นวารัฐบาล
ไดมีความพยายามท่ีจะยกเลิกการใชกฎหมายดาน

ขอเสนอแนะของ กสม. ท่ีมีไปยัง
รัฐบาล ไดแก 
(๑) รัฐบาลควรบังคับใชกฎหมาย
ดานความมั่นคงเพ่ือแกไขปญหา
ความไมสงบในพ้ืนท่ีเทาท่ีจำเปน
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ขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับและคำมั่นโดยสมัคร
ใจภายใตกลไก UPR รอบท่ี 2 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงาน UPR รอบท่ี 
๓ ของรัฐบาล/ผลการดำเนินงานของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาโดยสรุปของรายงานคูขนาน UPR 
ของ กสม. 

ประเด็นท่ี กสม. เห็นชอบให
ดำเนินการติดตามตามระเบียบฯ 

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีท่ีสถานการณดีข้ึน และไดวาง
มาตรการปองกันการละเมดิสิทธิของผูถูกควบคุมตัว 
เชน การติดตั้งกลองวงจรปด การจัดใหมีแพทยเพ่ือ
ตรวจรางกาย มีการอบรมเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเก่ียวกับ
หลักการและการปฏิบัติโดยเคารพสิทธิมนุษยชน
อยางสม่ำเสมอ รวมท้ังอนุญาตใหเจาหนาท่ีของ กสม. 
เขาเยี่ยมผูถูกควบคุมตัวได อยางไรก็ดี กสม. ยังคง
ไดรับเรื่องรองเรยีนกรณีกลาวอางวา มีการทรมานผู
ตองสงสัยในคดีความมั่นคง และปญหาการตรวจ 
DNA ของประชาชนบางสวนในพ้ืนท่ี ซึ่งเจาหนาท่ี
มิไดแจงวัตถุประสงคของการเก็บ DNA รวมถึงการ
เยียวยาท่ีรัฐบาลมุงเนนการเยียวยาทางการเงิน 
เปนหลัก โดย กสม. เห็นวา รัฐควรพิจารณาการ
เยียวยาเหยื่อของความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในดานอ่ืนดวย เชน การใหสามารถกลับคืน
สูสภาพการดำเนินชีวิตไดเปนปกต ิการดูแลตาม
ความจำเปนอยางตอเน่ืองกรณีท่ีผูเสียชีวิตเปน
หัวหนาครอบครัว และการเยียวยาดานจิตใจ 

อยางยิ่งและในระยะเวลาท่ีจำกัด 
และพึงระวังอยางยิ่งในการดำเนิน
มาตรการใด ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนบน
พ้ืนฐานของหลักกฎหมายและการไม
เลือกปฏิบัติ เชน การตรวจ DNA 
ควรจัดใหมีการอบรมดานสิทธิ
มนุษยชนแกบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในพ้ืนท่ีในทุกระดับอยางตอเน่ือง 
และมมีาตรการชัดเจนในการเยยีวยา
เหยื่อหรือบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ
จากความรุนแรงในมิติอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมแกกรณี นอกเหนือจาก
คาตอบแทนชดเชยความเสียหาย 
ตามแนวทางเอกสารขอช้ีแนะท่ัวไป 
หมายเลข ๓ ของคณะกรรมการ
ตอตานการทรมานแหสหประชาชาต ิ
ผลการดำเนินการของรัฐ ............. 
 

 

-------------------------------------- 


