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(ค ำแปล อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 

เผยแพร่  21 July 2017 

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมกำรขจัดกำรเลอืกปฏิบัติต่อสตรี 

ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อกำรรำยงำนตำมวำระของประเทศไทยที่รวมรำยงำนคร้ังที ่6 และคร้ังที ่7 1 

1.คณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณารายงานฉบบัท่ี 6 และท่ี 7  ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/6-7) 

ในก ารประ ชุมค ร้ัง ท่ี  1504  และ  1505  เม่ื อว ัน ท่ี  5 กรกฎ าคม  2560 (ดู  CEDAW/C/SR.1504 and 

CEDAW/C/SR.1505 ) คณะกรรมการฯ ไดร้ะบุประเด็นและค าถามไวแ้ลว้ในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-

7 โดยมีค าตอบจากรัฐบาลไทยในเอกสาร  CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1. 

A. ค ำน ำ 

2. คณะกรรมการฯ ช่ืนชมท่ี ประเทศไทยไดจ้ดัส่งรายงานตามวาระท่ีรวมฉบบัท่ี 6 และฉบบัท่ี 7 แต่

ผิดหวงัท่ีรายงานน้ีล่าชา้ไปถึง 5 ปี  คณะกรรมการฯ ขอช่ืนชมวา่ประเทศไทยไดต้อบค าถามท่ีไดมี้การหยิบ

ยกข้ึนโดยมีคณะท างานจดัเตรียมการประชุมมาล่วงหน้า   คณะกรรมการฯ มีความยินดีท่ีไดมี้โอกาสสาน

เสวนากบัประเทศไทยอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีข้ึนคร้ังสุดทา้ยเม่ือ 11 ปีก่อน รวมทั้งขอแสดงความช่ืนชมในการ

น าเสนอรายงานดว้ยวาจาของผูแ้ทนประเทศไทย รวมทั้งท่ีได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการถาม

ตอบดว้ยวาจากบัคณะกรรมการฯ  

3. คณะกรรมการฯ ขอช่ืนชมท่ีประเทศไทยไดจ้ดัให้มีคณะผูแ้ทนจากหลายภาคส่วนเป็นคณะใหญ่   โดยมี

หวัหน้าคณะเป็นรองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ นางนภา เศรษฐกร   คณะ

ผูแ้ทนยงัประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ

ต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการแห่งชาติดา้น

                                                           
1 รับรองโดยคณะกรรมการ ในสมยัประชุมคร้ังท่ีหกสิบเจด็ (วนัท่ี 3-21 กรกฎาคม 2560) 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรี (กยส.)  ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(ศอ.บต.) คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 

B. ควำมก้ำวหน้ำ 

4. คณะกรรมการฯ ยินดีต่อความก้าวหน้าท่ีประเทศไทยด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย นับจากการพิจารณา

รายงานในปี 2549 ซ่ึงเป็นการรายงานคร้ังท่ี 5 โดยเฉพาะอยา่งยิง่; 

a) พ.ร.บ.ป้องกนัและแกปั้ญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. 2559 

b) พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558  

c)  พ.ร.บ.ค าน าหนา้หญิง พ.ศ. 2551 

d) การแกไ้ข พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ ในปี 2551 ปี 2558 และ ปี 2560 

e) พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

f)   การแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา ในปี 2550 ซ่ึงก าหนดใหก้ารข่มขืนกระท าช าเราคู่สมรสเป็น

ความผิดอาญา ขยายค านิยามของค าว่า ข่มขืนกระท าช าเรา และการกระท าอนาจาร และในปี 

2558 ท่ีให้สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีและลงโทษผูท่ี้กระท าช าเราเยาวชนได ้ถึงแมว้่าศาลจะมี

อ านาจท่ีจะอนุญาตใหผู้ก้ระท าผดิสมรมกบัผูเ้สียหายท่ีถูกละเมิดได ้

g) แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในปี 2550 ท่ีให้สามารถลดโทษจ าคุกแก่

นกัโทษหญิงท่ีมีครรภ ์

5.  คณะกรรมการฯ ยินดีท่ีได้รับขอ้มูลว่าระยะเวลานับจากการพิจารณารายงานฉบบัก่อนหน้าน้ี ประเทศ

ไทยไดใ้หส้ัตยาบนัหรือท าภคยานุวติัตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 

a) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ ในปี พ.ศ.2559 

b) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กในเร่ืองกระบวนการส่ือสารร้องเรียน ในปีพ.ศ.  

2555 

c) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิของคนพิการ ในปี พ.ศ.2551 

d) อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี  ใน

ปี 2550 

e) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองความเก่ียวพนัของเด็กในสถานการณ์ขดัแยง้

ดว้ยอาวธุ ในปี พ.ศ.2549 
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6. คณะกรรมการฯ ยนิดีเช่นกนัต่อการถอนขอ้สงวนในขอ้ท่ี 16 ของอนุสัญญาขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดงัท่ีไดเ้คยเสนอแนะโดยคณะกรรมการ ในขอ้คิดเห็นโดย

สรุปคราวก่อน (CEDAW/C/THA/CO/5,para.12) 

C. รัฐสภำ 

7. คณะกรรมการฯ เน้นถึงบทบาทท่ีส าคัญของอ านาจนิติบัญญัติในการสร้างหลักประกันให้มีการน า

อนุสัญญาฯไปปฏิบัติอย่างเต็มท่ี  (ดู แถลงการณ์ของคณะกรรมาการฯ ในเร่ืองความสัมพนัธ์กบัสมาชิก

รัฐสภา ท่ีรับรองในการประชุมคร้ังท่ี 45 ในปีพ.ศ. 2553)  คณะกรรมการฯ เชิญชวนสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

ให้ด าเนินขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการด าเนินตามขอ้คิดเห็นโดยสรุปน้ีท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของตน นบัแต่บดัน้ี

จนถึงการรายงานตามก าหนดเวลาของอนุสัญญาในคร้ังหนา้ 

D. ข้อห่วงกงัวลหลกัและข้อเสนอแนะ 

กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมำย 

8. คณะกรรมการฯ รับรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบบัแกไ้ขท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ห้ามการเลือก

ปฏิบติัดว้ยเหตุต่างๆ รวมทั้งดว้ยเหตุแห่งเพศ และรับรองหลกัการเร่ืองความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย   อีก

ทั้งยงัรับทราบดว้ยวา่มีการตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความเท่าเทียมระหวา่งเพศในเดือนกนัยายน พ.ศ.2558  

ท่ีนิยามและห้ามการเลือกปฏิบติัระหว่างเพศทั้งทางตรงและทางออก  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอ

แสดงความห่วงใยดงัน้ี 

a) มาตรา 17 (2) ของ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีข้อยกเวน้ให้สามารถเลือกปฏิบัติ

ระหวา่งเพศดว้ยเหตุผลทางศาสนาและความมัน่คงของชาติ 

b) การห้ามเลือกปฎิบติัระหว่างเพศตามรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่

บงัคบัใชใ้นจงัหวดัชายแดนใตซ่ึ้งยงัคงมีการบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

9. คณะกรรมการฯ มีขอ้แนะน าต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a) ขอให้แกไ้ขมาตรา 17 (2) แห่งพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ ฯ เพื่อสร้างหลกัประกนัวา่จะ

ไม่มีขอ้ยกเวน้ในการหา้มมิใหมี้การเลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
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b) สร้างหลักประกันว่า หญิงและเด็กหญิงทุกคนท่ีอาศัยในพื้นท่ีภายใต้กฎหมายพิเศษใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน จะได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดย

กฎหมายและในทางปฏิบติั   โดยขอให้พึงตระหนกัวา่ หลกัการห้ามเลือกปฏิบติันั้นไม่อาจถูก

ริดลอนได้และยงัจะต้องใช้ปฏิบัติต่อไปแม้ในสถานการณ์ความขดัแยง้ด้วยอาวุธและใน

สถานการณ์ฉุกเฉินด้วย  ดังท่ีได้ระบุไว้ในข้อเสนอแนะทั่วไปท่ี 28 (ปีพ.ศ.2553) ตาม

พนัธกรณีหลกัของรัฐภาคีทั้งหลายภายใตข้อ้บทท่ี 2 ของอนุสัญญาฉบบัน้ี 

กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมและกำรเยยีวยำ 

10. คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยถึงอุปสรรคนานปัการท่ีด ารงอยูส่ าหรับหญิงและเด็กหญิงในการเขา้ถึง

ความยติุธรรมและการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือมีการละเมิดสิทธิของตนโดยเฉพาะอยา่งยิง่หญิงชนบท 

หญิงชนเผา่พื้นเมือง หญิงในกลุ่มชาติพนัธ์ุและชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนา และหญิงพิการ อุปสรรคเหล่านั้น 

รวมถึง  

 a) การตีตราทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงยบัย ั้งหญิงและเด็กหญิงจากการแจง้ความด าเนินคดี  

โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงดว้ยเหตุทางเพศภาวะ 

  b) ความเขา้ใจทางกฎหมายท่ีจ ากดัและการเขา้ถึงขอ้มูลการเยยีวยาท่ีมีอยู ่

 c) ขาดความละเอียดอ่อนในมิติเพศภาวะในระบบยติุธรรม รวมถึงทศันคติทางลบของเจา้หนา้ท่ี

บงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูห้ญิงท่ีร้องเรียนการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง ซ่ึงส่งผลใหก้ารแจง้

ความและสอบสวนไม่ประสบความส าเร็จอยูเ่สมอ   

 d) การคอร์รัปชัน่ท่ีแพร่หลายในวงกวา้ง ซ่ึงยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงความยติุธรรมของ

ผูห้ญิง 

11. ร าลึกถึงขอ้เสนอแนะทัว่ไปล าดบัท่ี 33 (2015) เร่ืองการเขา้ถึงความยติุธรรมของผูห้ญิง คณะกรรมการมี

ขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

 a) ลดความซบัซอ้นของกระบวนการเขา้ถึงกองทุนยติุธรรมและสร้างหลกัประกนัวา่กองทุนจะเป็น

ประโยชน์และผูห้ญิงทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงหญิงชนบท หญิงชนเผา่พื้นเมือง หญิงใน

ชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและชนกลุ่มนอ้ยทางศาสนา และหญิงพิการ  
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 b) ขจดัการตีตราหญิงและเด็กหญิงท่ีเรียกร้องสิทธิของตนโดยการสร้างความตระหนกัในเร่ืองสิทธิ

ของหญิงและชายและเสริมสร้างความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายใหก้บัผูห้ญิง 

 c) เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเยยีวยาทางกฎหมายส าหรับหญิงท่ีถูกละเมิดสิทธิของตนโดยเฉพาะ  

อยา่งยิง่หญิงในชนบทและทอ้งถ่ินห่างไกล รวมถึงหญิงมุสลิมจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หรั้บรู้ถึง

การเยยีวยาท่ีมีอยูภ่ายใตร้ะบบยติุธรรมทางอาญาในรัฐภาคีนอกจากกฎหมายอิสลาม 

 d)  เสริมความเขม้แขง็ให้ระบบยติุธรรมตอบสนองต่อเพศภาวะและมีความละเอียดอ่อนต่อเพศ

ภาวะ รวมถึงการเพิ่มจ านวนผูห้ญิงในระบบยติุธรรมและจดัใหมี้การอบรมเพิ่มศกัยภาพอยา่ง

เป็นระบบเก่ียวกบัอนุสัญญาฯ กลไกคณะกรรมการและขอ้เสนอแนะทัว่ไปใหก้บัผูพ้ิพากษา 

อยัการ นกักฎหมาย ต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  

e)  เสริมความเขม้แขง็ทางมาตรการเพื่อขจดัคอร์รัปชัน่และสอบสวนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัคอรัปชัน่

อยา่งมีประสิทธิภาพ และด าเนินคดี ลงโทษผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ท่ีในกระบวนการ

ยติุธรรม ท่ีขดัขวางความยติุธรรมเพื่อฟ้ืนคืนความเช่ือมัน่ในระบบยติุธรรมของผูห้ญิง 

f)  สร้างหลกัประกนัวา่การปฏิบติั กระบวนการและมาตรการในระบบยติุธรรมทางศาสนาและ

ระบบยติุธรรมแบบจารีตจะสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาฯ และจดัใหมี้การพฒันาศกัยภาพใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีในระบบยติุธรรมแบบจารีตเร่ืองสิทธิผูห้ญิงและความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

กลไกระดับชำติส ำหรับควำมก้ำวหน้ำของสตรี 

12.     คณะกรรมการฯ ผิดหวงัท่ีไม่ได้มีการด าเนินการให้มีมาตรการตามข้อเสนอแนะคร้ังก่อนของ

คณะกรรมการฯท่ีให้ประเมินผลเชิงลึกต่อกลไกระดบัชาติเพื่อความกา้วหนา้ของสตรีและกลไกเชิงสถาบนั

ต่างๆในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (CEDAW/C/THA/CO/5, para.18) และแสดงความห่วง

กงัวลท่ีกรมกิจการพฒันาสตรีและครอบครัวไดรั้บภารกิจในงานดา้นการปฏิบติัเพิ่มข้ึน จนท าให้ศกัยภาพใน

การท าหนา้ท่ีเป็นกลไกระดบัชาติในการสร้างความกา้วหนา้ของสตรีลดลง อีกทั้งมีความกงัวลเก่ียวกบัความ

ชดัเจนของภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหม่ๆท่ีตั้งข้ึนตามพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหวา่ง

เพศฯ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ เป็นตน้ 

13.    คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 
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a)  ก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวและกลไกท่ีจะ

ตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ท่ีชดัเจนและสร้างหลกัประกนัว่าจะไม่ซ ้ าซ้อน

กนัโดยไม่สมควร 

b)   สร้างหลกัประกนัวา่  กลไกระดบัชาติมีอ านาจหนา้ท่ี ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณท่ี 

เพียงพอเหมาะสมกบัความจ าเป็นในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีจะส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง 

c) สร้างหลกัประกนัวา่มีการน ายทุธศาสตร์ในการบูรณาการเร่ืองเพศภาวะไปสู่การปฏิบติัอยา่งมี       

ประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานของรัฐบาล 

d) มีการติดตามและประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว อยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

14.     คณะกรรมการฯ บนัทึกไวด้ว้ยความห่วงใยในความไม่ชดัเจน ไม่โปร่งใส่และขาดการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงน าไปสู่การลดระดบัเป็น B ไปเม่ือ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) 

15.      คณะกรรมการฯ แนะน าให้รัฐสมาชิกน้ีด าเนินการตามค าแนะน า ในรายงานของ GANHRI เม่ือเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถท างานตามภารกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นอิสระตามหลักการปารีส (Paris Principles) (General Assembly resolution 48/134, 

annex). 

มำตรกำรพเิศษช่ัวครำว 

16.      คณะกรรมการฯ ยินดีท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่มีมาตรา 27 ท่ีให้ใช้มาตรการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ขจดัอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผูห้ญิงและเด็กหญิงสามารถไดสิ้ทธิต่างๆ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯขอย  ้าถึง

ขอ้ห่วงใย(CEDAW/C/THA/CO/5, para.21) วา่ ประเทศไทยไม่มีมาตรการพิเศษชัว่คราวท่ีมุ่งให้บรรลุความ

เสมอภาคโดยสาระของหญิงและชายในทุกๆ ด้าน ท่ีผูห้ญิงยงัเขา้ไปมีส่วนร่วมน้อยและอยู่ในสภาพด้อย

โอกาส เช่น การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในกลไกการตดัสินใจต่างๆ และหญิงท่ีอยู่ในสภาพดอ้ยโอกาส เช่น 

หญิงพิการ  หญิงในชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและทางศาสนา หญิงชนเผา่พื้นเมืองและหญิงชนบทและหญิง

สูงอายเุป็นตน้ 
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17.    คณะกรรมการฯ ขอย  ้าถึงขอ้เสนอแนะคราวก่อน(CEDAW/C/THA/CO/5, para.22)ท่ีขอให้ประเทศ

ไทยน ามาตราการพิ เศษชั่วคราวมาใช้ ให้สอดคล้องกับข้อบทท่ี  4 ย่อหน้า 1 ของอนุสัญญาฯ และ

ขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ี 25 (ปีพ.ศ. 2547) ของคณะกรรมการฯ เพื่อท่ีจะเร่งรัดให้เกิดการตระหนักถึงความ

เสมอภาคโดยสาระของหญิงกบัชายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในกลไกท่ีมีอ านาจ

ตดัสินใจและหญิงท่ีอยู่ในสภาพด้อยโอกาส เช่น หญิงพิการ หญิงในชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธ์ุและทาง

ศาสนา  หญิงชนเผา่พื้นเมืองและหญิงชนบท  และหญิงสูงอาย ุเป็นตน้ 

ภำพเหมำรวมและกำรปฏิบัติที่เป็นภัยอนัตรำย 

18. คณะกรรมการฯ เนน้ถึงขอ้ห่วงใยท่ีผา่นมาในเร่ืองการด ารงอยูข่องทศันคติท่ียงัยดึติดภาพเหมารวมอยา่ง

มากเก่ียวกบับทบาทและความรับผดิชอบของหญิงชายในครอบครัวและในสังคม (CEDAW/C/THA/CO/5 

ยอ่หนา้ท่ี 25) ซ่ึงส่งผลต่อสถานภาพผูห้ญิงในสังคมและเป็นสาเหตุรากเหงา้ของสถานะดอ้ยโอกาสของ

ผูห้ญิงในหลายดา้น รวมถึงในตลาดแรงงาน ในชีวิตทางการเมืองและในพื้นท่ีสาธารณะ คณะกรรมการ

แสดงความห่วงใยในการด ารงอยูข่องการปฏิบติท่ีเป็นภยัอนัตรายบนพื้นฐานของทศันคติการเลือกปฏิบติั

ทางสังคม โดยเฉพาะในชนบทและพื้นท่ีห่างไกล ดงัเช่น การขลิบอวยัวะเพศของผูห้ญิงในชุมชนมุสลิม

จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการลกัพาผูห้ญิงไปแต่งงาน     

19. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี  

 a) พฒันายทุธศาสตร์ท่ีรอบดา้นโดยประกอบดว้ยมาตรการเชิงรุกและย ัง่ยนืโดยเนน้เป้าหมายท่ี

หญิงและชายทุกระดบัในสังคม รวมถึงผูน้ าศาสนาและผูน้ าตามประเพณี ขจดัภาพเหมารวมและ

ทศันคติท่ียดึระบบชายเป็นใหญ่ท่ียดึบทบาทและความรับผดิชอบหญิงชายในครอบครัวและ

สังคมและการปฏิบติัท่ีเป็นภยัอนัตรายซ่ึงเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง 

 b) พฒันามาตรการทางนวตักรรมต่อไปท่ีมีเป้าหมายท่ีส่ือมวลชน เพื่อเสริมความเขม้แขง็ในเร่ือง

ความเสมอภาคในเชิงสาระของหญิงชายและใชร้ะบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผูห้ญิง

เชิงบวกและไม่ยดึติดกบัภาพเหมารวม 

 c) เอาผิดทางอาญากบัการขลิบอวยัวะเพศและด าเนินการสร้างจิตส านึกและรณรงค ์โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เก่ียวกบัผลกระทบต่อหญิงและเด็กจากการปฏิบติัเหล่านั้น 

พิจารณาน าขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ี 31 ของคณะกรรมการอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติั
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ต่อสตรี  และขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ี 18 ของคณะกรรมการอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองการ

ปฏิบติัท่ีเป็นภยัอนัตราย (2014) 

 d) ด าเนินการท าวิจยัเร่ืองสถานการณ์ปัญหาการลกัพาเด็กหญิงเพื่อไปบงัคบัแต่งงาน สร้าง

หลกัประกนัวา่จะเป็นส่ิงตอ้งหา้มทั้งทางปฏิบติัและทางกฎหมาย และพฒันายทุธศาสตร์ท่ีครอบคลุมในการ

จดัการปัญหาน้ี 

(e) ติดตามและทบทวนมาตรการท่ีด าเนินการขจดัภาพเหมารวมและการปฏิบติัท่ีเลวร้ายเพื่อ

ประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการตามความเหมาะสม   

ควำมรุนแรงต่อผู้หญงิ 

20.     คณะกรรมการฯ ยินดีท่ีประเทศไทยพยายามท่ีจะขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิงด้วยเหตุจากเพศภาวะ

รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 276 เก่ียวกบัความหมายของค าว่าข่มขืน ดงัท่ีคณะกรรมการฯ ได้

เสนอแนะไวก่้อนหน้าน้ีแลว้  รวมทั้งท่ีให้มีความริเร่ิมต่างๆและการรณรงคต่์อสาธารณะอีกดว้ย อย่างไรก็

ตามคณะกรรมการฯ ยงัมีขอ้กงัวลดงัน้ี  

a) สถานการณ์ความรุนแรงต่อหญิงและเด็กหญิงด้วยเหตุจากเพศภาวะเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 

b) พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2551 ท าให้มีการยุติคดีในทุกๆ

ขั้นตอนของกฎหมายผา่นการปรองดองและการไกล่เกล่ีย 

c) ขาดการจดับริการและให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบปัญหาความรุนแรงดว้ยเหตุจากเพศภาวะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูป้ระสบปัญหาจากการคา้มนุษยใ์นการแสวงประโยชน์ทางเพศหรือดา้น

แรงงาน และผูป้ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

21.  ค  านึงถึงขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ี 19 (ปี พ.ศ.2535) และข้อเสนอแนะทัว่ไปท่ี 35 ( ปีพ.ศ.2560) ในเร่ือง

ความรุนแรงต่อผู ้หญิงท่ีมี เหตุมาจากเพศภาวะ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนหน้าน้ี

(CEDAW/C/THA/CO/5, para. 24) คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะประเทศไทย ดงัน้ี 

a) ให้ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบจากมาตรการการขจดัความรุนแรงดว้ยเหตุ

จากเพศภาวะต่อหญิงและเด็กหญิง ส ารวจและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะค้นหาและ
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พฒันาวธีิการใหม่ๆ ในการแกไ้ขปัญหารากเหงา้ของความรุนแรงเหล่านั้น รวมทั้งวธีิการท่ีมี

เป้าหมายอยูท่ี่ผูช้ายและเด็กชายดว้ย 

b) สร้างหลักประกันว่าผูป้ระสบความรุนแรงในครอบครัวสามารถเข้าถึงท่ีพักพิง ศูนย์

ช่วยเหลือฉุกเฉิน ค าสั่งคุม้ครอง และการเยยีวยาทางกฎหมาย แทนท่ีจะใชว้ธีิการเจรจาไกล่

เกล่ียและการปรองดอง 

c) เพิ่มการบริการและความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นต่อผูป้ระสบความรุนแรงดว้ยเหตุจากเพศภาวะ 

ให้มีจ  านวนท่ีเพียงพอ เขา้ถึงง่าย และมีคุณภาพ รวมทั้งการใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย

และการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพท่ีเหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือทางสังคมและทาง

จิตใจ 

d) เก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบในเร่ืองความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กหญิงดว้ยเหตุแห่ง

เพศสภาวะ จ าแนกข้อมูลตามอายุ กลุ่มชาติพนัธ์ุ ท้องท่ีภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์

ระหวา่งเหยือ่กบักบัผูก้ระท าการละเมิด 

ผู้หญิง สันติภำพ และ ควำมมั่นคง 

22. คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยวา่หญิงมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงเผชิญกบัอุปสรรคอยา่ง

ต่อเน่ืองในการเขา้ถึงสิทธิของตนในระดบัเดียวกบัชาย รวมถึงสิทธิการเขา้ถึงการศึกษา การจา้งงาน การดูแล

สุขภาพและความมัน่คงทางสังคม และสถานการณ์เหล่าน้ีกลบัเลวร้ายลงไปกวา่เดิมจากความขดัแยง้ท่ี

ด าเนินอยูใ่นภูมิภาค โดยมีประเด็นห่วงใย ดงัน้ี 

a) หญิงท่ีกลายเป็นหมา้ยและเป็นหวัหนา้ครอบครัวอนัเป็นผลจากสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นชาย

ถูกจบักุม สูญหายและถูกฆ่า รวมถึงท่ีตอ้งเผชิญกบัการตีตราและความยากล าบากในการหา

รายไดย้งัชีพและดูแลครอบครัว 

b) รายงานการเก็บ ดีเอน็เอ ภายใตส้ภาพการข่มขู่บงัคบัสมาชิกครอบครัวของบุคคลตอ้งสงสัยใน

กรณีเก่ียวกบัความมัน่คง 

c) การท่ีผูห้ญิงถูกกีดกนัจากการมีส่วนร่วมท่ีเพียงพอในกระบวนการสันติภาพ และขั้นตอนท่ีชกัชา้

ในการรับรองแผนปฏิบติัการระดบัชาติเร่ืองผูห้ญิง สันติภาพ และความมัน่คง ท่ีสอดคลอ้งกบั

มติคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ล าดบัท่ี 1325 (2000) 

 23  ร าลึกถึงขอ้เสนอแนะจากการรายงานฉบบัท่ี 5 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/CO/5 

para.36) คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 
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a) พฒันามาตรการพิเศษชัว่คราวท่ีก าหนดเป้าหมายหญิงมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อ

สร้างหลกัประกนัถึงความเสมอภาคในสาระกบับุรุษทุกๆดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่หญิงหมา้ย

และหญิงท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว รวมถึงการจดัใหมี้ความช่วยเหลือทางสังคมและทางการเงิน

ท่ีพอเพียง 

b) เพิ่มความพยายามในการยติุความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสร้างหลกัประกนัวา่ 

ทหาร เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายและกลุ่มกองก าลงัท่ีไมใ่ช่ของรัฐจะเคารพต่อกฎหมาย

ระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองหญิงและ

เด็กหญิงซ่ึงไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้จากการใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบ 

c) สร้างหลกัประกนัวา่หญิงท่ีสามีหรือสมาชิกในครอบครัวตอ้งเผชิญกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จะเขา้ถึงการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงความยติุธรรม โดยมีหลกัประกนัวา่ การละเมิด

เหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บการสอบสวน การด าเนินคดีต่อผูก้ระท าผดิท่ีถูกกล่าวหา และ เม่ือมีค า

ตดัสินแลว้จะตอ้งมีการผลกัดนัให้มีการระงบัขอ้พิพาททางกฎหมายอยา่งเหมาะสม 

d) ยติุการปฏิบติัท่ีเป็นอยูใ่นการเก็บ ดีเอ็นเอ โดยทนัที และจดัใหมี้การเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพแก่

หญิงและเด็กหญิงท่ีไดรั้บ ผลกระทบจากการถูกบงัคบัในการปฏิบติัท่ีผา่นมา 

e) น ามาตรการปฏิบติัระดบัชาติเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามมติคณะมนตรีความมัน่คงฯ ล าดบัท่ี 

1325 (2000) เร่ือง ผูห้ญิง สันติภาพและความมัน่คง เพื่อเป็นหลกัประกนัถึงสันติภาพท่ีย ัง่ยนืใน

รัฐภาคี 

f) สร้างการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงอยา่งเตม็ท่ีในทุกขั้นตอนของกระบวนการฟ้ืนฟูหลงัความ

ขดัแยง้ รวมถึงการตดัสินใจ ใหส้อดคลอ้งกบัมติท่ี 1325 และพิจารณาถึงวาระท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดในเร่ืองผูห้ญิงสันติภาพและความมัน่คงของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

ดงัปรากฏในมติล าดบัท่ี1820 (2008), 1888(2009), 1889(2009), 2122(2013) และ 2242(2015) 

รวมถึง ขอ้เสนอแนะทัว่ไปล าดบัท่ี 30 (2013) ของคณะกรรมการฯ ในเร่ือง ผูห้ญิงในการ

ป้องกนัความขดัแยง้ ในสถานการณ์ระหวา่ง และหลงัความขดัแยง้ 
 

กำรค้ำมนุษย์และกำรแสวงประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณ ี 

24.      คณะกรรมการฯ รับรู้ถึงความพยายามอย่างมีนัยส าคญัของประเทศไทยในการป้องกนัและต่อตา้น

การคา้มนุษย ์ซ่ึงรวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายท่ีเพิ่มอตัราโทษต่อนกัคา้มนุษย ์ ขยายการคุม้ครองต่อผูเ้สียหาย
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จากการคา้มนุษยร์วมทั้งพยานในคดีคา้มนุษย ์อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยงัมีความกงัวลอย่างมากว่า 

ประเทศไทยยงัคงเป็นต้นทาง ปลายทาง และประเทศทางผ่านของการค้ามนุษย ์  โดยเฉพาะหญิงและ

เด็กหญิงท่ีถูกน ามาเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและดา้นแรงงาน คณะกรรมการฯ จึงมีความกงัวลเป็นการ

เฉพาะต่อเร่ืองต่อไปน้ี 

a) มีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของการคา้มนุษย์ในประเทศไทย 

รวมทั้งปัญหาความยากจน ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสภาวะไร้สัญชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

พื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีห่างไกล 

b) ไม่มีการคดัแยกผูเ้สียหายของการคา้มนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบติั ทั้งๆท่ีได้มีการ

พฒันาแนวทางปฏิบติัข้ึนมาใหม่ 

c) การคอรัปชัน่และความซบัซ้อนของคดีคา้มนุษยท่ี์ยงัมีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย ท่ียงัคงขดัขวางความ

พยายามในการป้องกนัและขจดัการคา้มนุษย ์

25. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a) ด าเนินมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนและเฉพาะเจาะจงในการแกไ้ขสาเหตุรากเหงา้ของการคา้

หญิงและเด็กหญิงโดยพฒันาสถานะทางเศรษฐกิจของผูห้ญิงให้ดีข้ึน ตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้

เคยใหค้  าแนะน าไว ้(CEDAW/C/THA/CO/5, para.28) 

b)  สร้างหลกัประกนัให้มีการสืบหาและส่งต่อหญิงและเด็กท่ีตกเป็นผูเ้สียหายของการคา้มนุษยใ์ห้

ไดรั้บบริการอย่างเหมาะสม อยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการจดัการอบรมอย่างเป็นระบบแก่เจา้หน้าท่ี

บงัคบัใชก้ฎหมาย ในการด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัใหม่ในการคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้

มนุษย ์

c)  สร้างหลกัประกนัให้มีการฟ้ืนฟูเยียวยาและการกลบัคืนสู่สังคมของผูเ้สียหาย รวมถึงการจดัให้

พวกเธอไดรั้บการคุม้ครอง ความช่วยเหลือและการเยียวยาอยา่งมีประสิทธิภาพ และการจดัให้มี

ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ ในการสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสังคมท่ีท างาน

ช่วยเหลือหญิงท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์

d)  สร้างหลกัประกนัว่า หญิงท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ด้รับการยกเวน้จากการรับผิด

ใดๆ และได้รับความคุม้ครองอย่างพอเพียง เช่น การคุม้ครองพยานและการอนุญาตให้พกัอยู่

อาศยัในประเทศเป็นการชั่วคราว  ไม่ว่าเขาจะสามารถหรือเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือกบัเจา้

พนกังานในการด าเนินคดีหรือไม่ก็ตาม 



12 
 

e) สร้างหลกัประกนัวา่นกัคา้มนุษยแ์ละผูมี้ส่วนร่วมอ่ืนๆในการคา้มนุษย ์รวมทั้งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและไดรั้บบทลงโทษท่ีเหมาะสม 

f) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดบัสากล ภูมิภาคและพหุภาคีกบัประเทศท่ีเป็นตน้ทาง 

ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ในการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้ งการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร และการปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายให้สอดคลอ้งในแนวทางเดียวกนัระหว่าง

ประเทศท่ีเป็นต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางในการด าเนินคดีต่อนักค้ามนุษย ์

โดยเฉพาะกบัประเทศในภูมิภาคน้ี 

26.    คณะกรรมการฯ มีความกงัวลว่าหญิงและเด็กหญิงจ านวนมากท่ีต้องถูกแสวงประโยชน์จากการคา้

ประเวณีในประเทศไทย และหญิงในการคา้ประเวณียงัถือเป็นผูก้ระท าผิดทางอาญาตามพ.ร.บ. ป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539   ขณะท่ีผูแ้สวงประโยชน์จากหญิงเหล่าน้ีกลบัไม่ค่อยถูกด าเนินคดี   

ยงัมีขอ้กงัวลดว้ยวา่หญิงท่ีท างานในภาคบนัเทิงไดถู้กเหมารวมวา่กระท าผดิตามพ.ร.บ.น้ี ถูกจบักุมด าเนินคดี 

ไดรั้บการปฏิบติัโดยไม่ให้เกียรติและย  ่ายีศกัด์ิศรีในการปิดลอ้มจบักุม และเป็นเป้าหมายในการล่อซ้ือของ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ   คณะกรรมการฯ  ห่วงใยต่อรายงานท่ีระบุถึงการมีส่วนร่วมกระท าผิดของเจา้หนา้ท่ีในการ

เอารัดเอาเปรียบต่อหญิงในการคา้ประเวณี รวมทั้งมีการบงัคบัข่มขู่ รีดไถโดยเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีคอรัปชั่น  

คณะกรรมการฯ ไดรั้บรู้ดว้ยวา่ แมแ้ต่หญิงท่ีไดรั้บการจา้งงานท่ีถูกตอ้งในสถานบนัเทิงท่ีเปิดโดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติแล้วยงัไม่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและการ

ประกนัสังคมอยา่งท่ีแรงงานประเภทอ่ืนๆ ไดรั้บ 

27. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะประเทศไทย ดงัน้ี 

a) ขอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ยกเลิกความผดิทางอาญาต่อหญิงใน

การคา้ประเวณี 

b) จดัการแกไ้ขสาเหตุรากเหงา้ของปัญหาการคา้ประเวณีและจดัมาตราการในการป้องกนัไม่ให้

หญิงท่ีตกอยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งเขา้สู่การคา้ประเวณีรวมทั้งใหผู้ห้ญิงมีโอกาสทางเลือกใน

การหารายไดด้ว้ยวธีิการอ่ืนๆ 

c) สอบสวนและลงโทษบุคคลท่ีแสวงประโยชน์จากหญิงในการคา้ประเวณีรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ี

กระท าผดิดว้ย 
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d) ยติุมาตรการบุกเขา้จบักุมในสถานบนัเทิงดว้ยความรุนแรง การล่อซ้ือ และการบงัคบัข่มขู่ รีดไถ 

โดยทนัที และด าเนินการใหเ้จา้พนกังานต ารวจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า

ดงักล่าว 

e) จดัให้มีความช่วยเหลือ การฟ้ืนฟูเยียวยา และการกลบัคืนสู่สังคมให้กบัหญิงและเด็กหญิงท่ีถูก

แสวงประโยชน์ในการคา้ประเวณี ยิ่งไปกว่านั้น จะตอ้งมีโครงการส าหรับหญิงท่ีตอ้งการถอน

ตวัจากงานคา้ประเวณี  

f) สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานและจดัสวสัดิการสังคมอยา่งครบถว้นใน

งานภาคบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อหญิงท่ีไดรั้บการจา้งงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสถาน

ประกอบการเหล่านั้น 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและในพืน้ทีส่ำธำรณะ 

28.    คณะกรรมการฯ รับรู้วา่ ขอ้บทท่ี 90 (3) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560  บญัญติัวา่ ในกระบวนการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ให้ค  านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ และร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัพรรคการเมืองก าลงัอยู่ระหว่างจดัท าเพื่อเป็นแนวปฎิบติัต่อไป  แต่ก็ยงัมีขอ้

กงัวลว่า ไม่มีการก าหนดมาตรการพิเศษชัว่คราวในขณะน้ีเพื่อเพิ่มจ านวนผูแ้ทนหญิงทั้งชีวิตทางการเมือง

และสาธารณะ รวมทั้งขอแสดงความเสียใจด้วยว่า ไม่มีผูห้ญิงในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ท่ี

ปกครองประเทศมาตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557  คณะกรรมการฯ มีขอ้ห่วงใยอีก ดงัน้ี 

a) การมส่วนร่วมท่ีนอ้ยอยูข่องผูห้ญิงในองคก์รดา้นนิติบญัญติั  ต าแหน่งบริหารในระดบัรัฐมนตรี 

และในระดบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกบัในองคก์รตุลาการ ต ารวจ และในงานดา้น

การทูตและสถาบนัวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัท่ีมีอ านาจตดัสินใจ 

b) ขาดผูแ้ทนหญิงจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธ์ุและทางศาสนารวมทั้งผูห้ญิงชนเผ่าพื้นเมืองใน

ต าแหน่งท่ีมีอ านาจตดัสินใจ 

29.  คณะกรรมการฯ ขอเนน้ย  ้าถึงขอ้เสนอแนะเดิมของคณะกรรมการฯ ในเอกสาร (CEDAW/C/THA/CO/5, 

para.30)  

a) ให้มีมาตรการต่างๆ รวมทั้งท่ีเป็นมาตรการพิเศษชัว่คราวดว้ย ตามขอ้บทท่ี 4 (1) ของอนุสัญญา 

และข้อเสนอแนะทั่วไปท่ี 25 (ปี พ.ศ.2547)  เร่ืองมาตรการพิเศษชั่วคราว และข้อเสนอแนะ

ทัว่ไปท่ี 23 ( ปีพ.ศ.2540)  เร่ืองผูห้ญิงในชีวติทางการเมืองและทางสาธารณะ เพื่อรับประกนัและ
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เร่งรัดการเขา้ไปมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในทุกระดบัอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกบัชาย รวมทั้งใน

องคก์รนิติบญัญติัระดบัรัฐมนตรี และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เช่นเดียวกบัในองคก์รตุลาการ 

ต ารวจ และในงานดา้นการทูตและสถาบนัวชิาการ  

b) จดัท าขอ้มูลไวใ้นรายงานคร้ังต่อไปเร่ืองมาตรการพิเศษท่ีไดด้ าเนินการ  เช่น ระบบสัดส่วน  เพื่อ

ส่งเสริมให้มีผูแ้ทนของหญิงจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธ์ุและทางศาสนา และหญิงชนเผ่า

พื้นเมือง ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจตดัสินใจ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญงิ 

30.     คณะกรรมการฯ แสดงความห่วงกงัวลเป็นอยา่งยิง่วา่ นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนผูห้ญิง ท่ีท างานรณรงค์

โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิในท่ีดิน การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม สิทธิชนเผา่พื้นเมือง สิทธิของคนชนบท เลสเบียน ไบ

เซ็กชลั หญิงขา้มเพศ และหญิงมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตอ้งตกเป็นเป้าหมายการฟ้องร้องด าเนินคดี 

การคุกคาม การใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ ท่ีเป็นผลจากการท างานของพวกเธอโดยการกระท าของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐและองคก์รธุรกิจ 

31.      คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a)  เลือกใช้มาตรการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและให้น าไปปฏิบติัโดยไม่ชกัชา้ ในการคุม้ครองหญิง

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อท าให้พวกเธอสามารถท างานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเสรี 

ปราศจากความหวาดกลวัหรือถูกคุกคามดว้ยการฟ้องร้องคดี การคุกคาม ความรุนแรงหรือการ

ข่มขู่ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของส านักงานคุม้ครองพยาน กระทรวงยุติธรรม โดยการ

ปรึกษาหารือกบัหญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน  

b)  สืบสวนสอบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ ด าเนินคดีและน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษอยา่งเหมาะสมทุก

กรณีท่ีมีการคุกคาม  การใชค้วามรุนแรงและการข่มขู่ หญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และให้มี

การเยยีวยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งแทจ้ริงดว้ย 

สัญชำติ 

32.     แมว้า่ประเทศไทยจะไดแ้กไ้ขกฎหมายต่างๆ คณะกรรมการฯ ก็ยงัห่วงกงัวลเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีเขม้งวด

ส าหรับหญิงไทยท่ีต้องการขอสัญชาติให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติ อีกทั้งยงักงัวลว่าในกลุ่มชาติพนัธ์ุและ

ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง ตามรายงานปรากฎว่าผูช้ายได้รับโอกาสในการข้ึนทะเบียนเพื่อได้รับสัญชาติเป็น
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ล าดบัตน้ๆ เป็นผลให้สัดส่วนของหญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุและชนเผ่าพื้นเมืองท่ีไม่มีสัญชาติมีเพิ่มข้ึน ตอ้งถูก

จ ากดัเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย จ ากดัโอกาสทางการศึกษา การท างาน บริการทางสุขภาพ และการคุม้ครอง

ทางสังคม  คณะกรรมการฯ จึงยงักงัวลดว้ยวา่ แมป้ระเทศไทยจะได้มีมาตรการต่างๆ แต่ก็ยงัมีเด็กจ านวน

มากท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนการเกิดและมีความเส่ียงท่ีจะตกเป็นคนไร้รัฐ 

33. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a)  จดัให้มีการแกไ้ขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลกัประกนัวา่หญิงและชายมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัใน

การใหคู้่สมรสไดรั้บสิทธิในสัญชาติของตน 

b)  สร้างหลกัประกนัวา่หญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนนอ้ยและกลุ่มชนพื้นเมืองจะไดรั้บสิทธิในการไดรั้บ

สัญชาติเท่าเทียมกบัชายโดยไม่ชกัชา้ รวมทั้งการขจดัอุปสรรคต่างๆในดา้นภาษา ระบบระเบียบ

ราชการ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยู่ การอ่านออกเขียนได้ และทศันคติของเจา้หน้าท่ีรัฐ และ

สร้างหลกัประกนัวา่พวกเธอจะไดรั้บสิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย  เขา้ถึงการศึกษา การท างาน 

บริการทางสุขภาพและ การคุม้ครองทางสังคมโดยปราศจากขอ้จ ากดัอนัไม่สมควร 

ค) เพิ่มความพยายามอยา่งจริงจงัในการอ านวยความสะดวกการจดทะเบียนเกิดของเด็กๆ โดยเฉพาะ

ในพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีห่างไกล โดยเฉพาะโดยการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและขจดั

อุปสรรคทางดา้นภาษา 

ง) ให้สัตยาบนั อนุสัญญา 1954 เก่ียวกบัสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ และ อนุสัญญา 1961 

เก่ียวกบัการลดสภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ 

กำรศึกษำ 

34.   คณะกรรมการฯ ช่ืนชมท่ีประเทศไทย ไดมี้ความพยายามท่ีจะสร้างหลกัประกนัในโอกาสท่ีเท่าเทียมแก่

หญิงและเด็กหญิงในการศึกษาทุกระดบัและยนิดีท่ีอตัราของเด็กหญิงในการศึกษาในชั้นมธัยมปลายเพิ่มข้ึน  

และยินดีเช่นกนัท่ีมีการตรา พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น  ท่ีมุ่งประสงค์ในการลด

อตัราการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นและลดอตัราเด็กหญิงท่ีออกจากโรงเรียนซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองจากการตั้งครรภ ์

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยงัมีความกงัวล ดงัต่อไปน้ี  
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a)   การแบ่งแยกหญิงชายในการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยการสมคัรเขา้เรียนของหญิงและเด็กหญิงมี

จ านวนน้อยในสาขาท่ีไม่ใช่วิชาดั้ งเดิมท่ีนิยมเรียน เช่นการศึกษาด้านเทคโนโลยี  วิศวกรรม 

คณิตศาสตร์ และเกษตรกรรม เป็นตน้ 

b)  การด ารงอยูข่องอคิตทางเพศในหลกัสูตรการเรียน และต าราเรียน สนบัสนุนการคงอยูข่องอคติ

เหมารวมทางเพศแบบดั้งเดิม 

35.  คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a)  ให้ทบทวนแบบเรียนเร่ืองเพศศึกษาอย่างรอบดา้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทกัษะชีวิต เพื่อ

ป้องกนัตนเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร และอบรมครูให้เขา้ใจ พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

b)   ยกระดบัความพยายามเพื่อเอาชนะปัญหาการแบ่งแยกเพศในการศึกษาระดบัสูง โดยมุ่งมัน่เพื่อ

เพิ่มการสมคัรเขา้เรียนของผูห้ญิงเในสาขาท่ีไม่ใช่วิชาดั้งเดิมท่ีนิยมเรียน เช่น ด้านเทคโนโลย ี 

วศิวกรรม คณิตศาสตร์ และเกษตรกรรม เป็นตน้ 

c)  ด าเนินมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนในการขจดัภาพเหมารวมของหญิงชายท่ีเป็นการเลือก

ปฏิบติัในต าราเรียน เคร่ืองมือและและส่ือการเรียนการสอนต่างๆ  

กำรจ้ำงงำน 

36.     คณะกรรมการฯ ไดรั้บรู้วา่ถึงความกา้วหน้าของประเทศไทยในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงใน

ตลาดแรงงานและน ามาตราฐานแรงงานขั้นต ่ามาใช ้รวมทั้งการใหส้ัตยาบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั

ในการจา้งงานและอาชีพ (No. 111) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2560 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการฯ  ยงัคงมีขอ้กงัวลดงัต่อไปน้ี 

a)  การกระจุกตวัของผูห้ญิงในภาคแรงงานนอกระบบ รวมถึงคนท างานบา้นท่ียงัถูกกีดกนัจากการ

คุม้ครองแรงงานและสวสัดิการสังคม เช่น การคุม้ครองแรงงานขั้นต ่า ค่าล่วงเวลาและการลา

คลอด 
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b)  การคงอยู่ของการเลือกปฏิบติัทางเพศในสถานท่ีท างาน รวมทั้งในการคดัเลือกเขา้ท างาน การ

เล่ือนต าแหน่ง การเกษียณอายุ ในโรงงานจ านวนมากตามท่ีมีรายงานระบุวา่ ก าหนดอายุ 55 ปี 

ส าหรับหญิง ซ่ึงขดักบั อาย ุ60 ปี ส าหรับชาย  

c)  ไม่มีกฎหมายระบุการห้ามล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท างาน ทั้งท่ีมีรายงานว่าเกิดข้ึนอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทย 

d)  สถานการณ์ของแรงงานหญิงข้ามชาติซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ 

โดยเฉพาะแรงงานหญิงท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน 

37. คณะกรรมการฯมีขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทย ดงัน้ี 

a)    สร้างโอกาสส าหรับผูห้ญิงให้มากข้ึนเพื่อให้สามารถเขา้ถึงการจา้งงานในระบบ โดยเฉพาะให้มี

การส่งเสริมการร่วมกนัรับผิดชอบต่องานบา้นและครอบครัวอยา่งเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงชาย 

และจดัใหมี้สถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีคุณภาพและพอเพียง 

b)  สร้างหลกัประกนัวา่สิทธิของผูห้ญิงในแรงงานนอกระบบจะไดรั้บการคุม้ครองท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งประกนัวา่จะครอบคลุมไปถึงการคุม้ครองแรงงานและสวสัดิการสังคมท่ีเพียงพอ 

c)   ต่อตา้นการเลือกปฏิบติัทางเพศและท่ีมีพื้นฐานมาจากเพศสภาวะทุกรูปแบบในสถานท่ีท างาน 

รวมถึงการคดัเลือกเขา้ท างาน การเล่ือนต าแหน่ง  และสร้างหลกัประกนัว่าอายุเกษียณงานของ

ผูห้ญิงในทุกสาขาอาชีพจะเท่ากนักบัชาย 

d)   สร้างหลกัประกนัวา่การล่วงละเมิดทางเพศเป็นส่ิงตอ้งห้ามในทางกฎหมาย และยิ่งกวา่นั้นตอ้ง

ก าหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีท างาน รวมทั้งพฒันาระบบ

การรับเร่ืองร้องเรียนท่ีปกปิดเป็นความลบัและประกนัว่าผูเ้สียหายสามารถเขา้ถึงการเยียวยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

e)  สร้างความเขม้แข็งให้กบัความพยายามในการคุม้ครองแรงงานหญิงขา้มชาติจากการถูกละเมิด

และสภาพท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการด าเนินคดีและลงโทษผูก้ระท าผิด สร้างหลกัประกนั

การเขา้ถึงการดูแลด้านสุขภาพและบริการท่ีจ าเป็น โดยไม่ตอ้งหวาดกลวัว่าจะถูกจบักุมหรือ
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ผลกัดนัออกนอกประเทศ  และจดัให้มีช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในติดต่อหาความคุม้ครองและ

เยยีวยาหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนกบัตนเอง 

f)  พิจารณาให้สัตยาบนัอนุสัญญาว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองในการรวมตวั ปี 

พ.ศ.2491 (ILO  87) และ อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง ปี พ.ศ.2492 

( ILO 98) และอนุสัญญาวา่ดว้ยงานท่ีมีคุณค่าส าหรับลูกจา้งท างานบา้น ปี พ.ศ.2554 ( ILO 189) 

สุขภำพ 

38.   คณะกรรมการฯช่ืนชมต่อมาตราการท่ีประเทศไทยได้น ามาใชปรับปรุงการเข้าถึงการบริการด้าน

สุขภาพของผูห้ญิง เช่น โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค ท าให้ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน ลดอตัราการติด

เช้ือ HIV และก าจดัภาวะการติดเช้ือ HIV และซิฟิลิสจากมารดาสู่ทารกได ้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ 

ยงัคงมีความกงัวลต่อรายงานเก่ียวกบัอตัราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรของมารดาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตแ้ละในกลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่นเดียวกบัเร่ืองท่ีหญิงพิการถูกบงัคบัใหท้ าหมนัและท าแทง้ 

39.     คณะกรรมการฯ แนะน าให้ประเทศไทยสร้างความเข็มแขง้ใหแ้ก่มาตรการลดภาวะมารดาเสียชีวติจาก

การคลอดบุตร โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ุและในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้รวมทั้งสร้างหลกัประกันใน

บริการสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุอย่างทัว่ถึงและสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  เช่น การฝากครรภ ์

การคลอด  และบริการหลงัคลอด รวมทั้งขอแนะน าให้ประเทศไทยมีมาตรการพิเศษป้องกนัไม่ให้หญิงมี

ความบกพร่องทางร่างกายถูกบงัคบัท าหมนัและท าแท้ง และสร้างหลักประกันในสิทธิท่ีจะตดัสินใจรับ

บริการเหล่านั้นโดยอิสระ ไดรั้บรู้ล่วงหนา้ และตอ้งจดัใหมี้กลไกสนบัสนุนการตดัสินใจ 

เศรษฐกจิและผลประโยชน์ทำงสังคม 

40.     คณะกรรมการฯ รับรู้ถึงความพยายามของประเทศไทยในการลดภาวะความยากจนโดยการเขา้ถึงเงินกู้

และสินเช่ือ เช่น การจดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรีในปี พ.ศ.2555 อย่างไรก็ตามมีความกงัวลต่อรายงาน

ท่ีว่ามีการบริหารจดัการกองทุนท่ีผิดพลาดและมีผูห้ญิงจ านวนน้อยเท่านั้ นท่ีได้ประโยชน์จากกองทุน

ดงักล่าว 

41.   คณะกรรมการฯ ขอแนะน าให้ประเทศไทยประเมินอย่างรอบดา้นเก่ียวกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี

และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีก่อตั้ งข้ึนปี พ.ศ. 2544 และให้มีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสร้าง

หลกัประกนัให้สามารถเขา้ถึงได้โดยง่ายและมีการจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประกนัถึความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการกระจายงบประมาณอยา่งตรงเวลา ทั้งแนะน าใหป้ระเทศไทยพิจารณาจดัตั้ง

โครงการเพื่อส่งเสริมการริเร่ิมกิจการธุรกิจของผูห้ญิง ผูห้ญิง 

ผู้หญงิชนบท 

42.     คณะกรรมการฯ ยงัมีความกงัวลวา่ผูห้ญิงในชนบท รวมทั้งผูห้ญิงชนเผา่พื้นเมืองและหญิงจากชนกลุ่ม

น้อยทางชาติพนัธ์ุและทางศาสนา ยงัคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากความยากจนและได้รับโอกาสทาง

เศรษฐกิจท่ีจ ากดั ซ่ึงเพิ่มความเส่ียงจากการคา้มนุษยแ์ละการแสวงประโยชน์  คณะกรรมการฯขอแสดงความ

กงัวลต่อหญิงชนบทดงัน้ี 

a)  ยงัคงขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ รวมทั้ ง

บริการสุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุ เช่นเดียวกบัการเขา้ถึงความยติุธรรม 

b)  ไม่มีผูแ้ทนในกลไกและโครงสร้างท่ีมีอ านาจตดัสินใจ ทั้งในระดบัชาติ และทอ้งถ่ินและถูกกีด

กนัจากกระบวนการตดัสินใจในเชิงนโยบายในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตนเอง 

c)  เผชิญกับการถูกจ ากัดสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากมีการนท่ีดินไปใช้ใน

โครงการพฒันาต่างๆ ในการท าเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมทั้งการประกาศให้เป็น

เขตอุทยานแห่งชาติ 

43.     อา้งถึงขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ี 34 (2016) เร่ืองสิทธิของหญิงชนบท คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะต่อ

ประเทศไทย ดงัน้ี 

a)  ขยายโครงการท่ีมีมุ่งสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงสามารถเขา้ถึงการศึกษา การจา้งงาน และบริการสุขภาพ 

รวมทั้งใหมี้การใชม้าตรการพิเศษชัว่คราว 

b)  ขจดัอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในการก าหนดนโยบายและสร้าง

หลักป ระกัน ว่ าจะ มี ก ารบู รณ าก ารและท าให้ มิ ติ เพ ศภ าวะได้ รับ ก ารพิ จ ารณ าใน

กระบวนการพฒันานโยบาย ยทุธศาสตร์ โครงการและแผนงานดา้นเกษตรกรรม และการพฒันา

ชนบท เพื่อให้หญิงชนบทสามารถเป็นผูด้  าเนินการและมีตัวตนในฐานะผู ้มีส่วนได้เสีย ผู ้

ตดัสินใจ และเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ 
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c)  สร้างหลักประกันให้มีการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพกับผูห้ญิงจากชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ และการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจจากท่ีดินและ

พื้นท่ีท่ีพวกเขาครอบครองหรือใชป้ระโยชน์อยูแ่ต่ดั้งเดิม    หากมีการกนัเขตก็ตอ้งรับประกนัวา่

สตรีเหล่าน้ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก่อนตดัสินใจให้ความยินยอมอยา่งเสรี และจะตอ้งมีการชดเชย

เยยีวยาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

d)   สร้างหลกัประกนัวา่หญิงชนบทจะตอ้งมีส่วนร่วมในแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติของเป้าหมายท่ี 

5 ใน เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDG) แห่งสหประชาชาติ 

f)     ใหส้ัตยาบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยชนเผา่พื้นเมืองและกลุ่มชนเผา่ 1989 ขององคก์ารแรงงานระหวา่ง

ประเทศ (ILO 169)  

หญงิในทีคุ่มขัง 

44.     คณะกรรมการฯ แสดงความกงัวลวา่ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอตัราผูต้อ้งขงัหญิงสูงท่ีสุด

ในโลก  ทั้งมีความกงัวลเน่ืองมาจากเรือนจ าหญิงมีจ านวนจ ากดัท าให้ผูห้ญิงถูกคุมขงัในเรือนจ าท่ีห่างไกล

จากครอบครัวและเรือนจ ามีสภาวะแออดัจนไม่สามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากลได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

หญิงตั้งครรภแ์ละหญิงท่ีตอ้งถูกคุมขงัพร้อมกบัลูกของตน คณะกรรมการฯ ยงัมีความกงัวลโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การตรวจคน้ตวัหญิงในเรือนจ าท่ีเป็นการล่วงล ้าทางกาย 

45. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

a)   ด าเนินมาตรการเร่งด่วนในการลดจ านวนผูห้ญิงในท่ีคุมขงั รวมทั้งการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่การ

คุมขงั และแกไ้ขสาเหตุรากเหงา้ของการกระท าผดิกฎหมายของผูห้ญิง รวมทั้งจากความยากจน 

b)  ปรับปรุงสภาพสถานท่ีคุมขงัหญิงให้สอดคล้องกับขอ้ก าหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงและมาตรการแทนการคุมขงัต่อหญิงท่ีกระท าผิด หรือขอ้ก าหนดกรุงเทพ

วา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง (Bangkok Rules)  และ กฎมาตรฐานขั้นต ่าว่าดว้ยการปฏิบติั

ต่อนักโทษ (Nelson Mandela Rules) เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของเรือนจ าและสร้าง

หลกัประกนัว่าจะมีสถานท่ีและบริการต่างๆอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะส าหรับหญิงมีครรภ์และ

หญิงท่ีถูกคุมขงัพร้อมกบัลูกของตน 
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c)  ห้ามและด าเนินการทันทีเพื่อยุติวิธีการตรวจค้นตวัท่ีเป็นการล่วงล ้ าร่างกายของผูห้ญิงโดย

เจา้หน้าท่ีราชทณัฑ์ และให้มีการน าเทคโนโลยี่ เช่น เคร่ืองสแกนร่างกายระบบสามมิติในทุก

เรือนจ า 

มิติเพศภำวะเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศและกำรลดควำมเส่ียงภัยพบิัติ 

46.     คณะกรรมการฯ แสดงความกงัวลวา่ผูห้ญิงโดยเฉพาะหญิงชนบท ถูกกีกกนัไม่ให้มีส่วนร่วมในการ

กระบวนการจดัท าและะการปฏิบติัตามนโยบายและแผนปฏิบติังานเก่ียวกับการการเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศและการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงพวกเธอเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในสัดส่วน

ท่ีมากกวา่จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภยัพิบติั 

47. คณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

a) สร้างหลักประกันว่าผู ้หญิงไม่เพียงแต่เป็นเพียงผูไ้ด้รับผลกระทบเท่านั้ น แต่เป็นผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง  ในการออกแบบและปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานต่อเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ การเตรียมพร้อมและลดความเส่ียงจากภยัพิบติั 

b) สร้างหลักประกันว่านโยบายและแผนงานดังกล่าว ได้พิจารณามุมมองด้านเพศสภาวะและ

ค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะของผูห้ญิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่หญิงในชนบทไวอ้ยา่งชดัเจน  

กำรแต่งงำนและควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว 

48. คณะกรรมการฯยินดีท่ีมีการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับการหมั้นตามข้อเสนอแนะในคร้ังก่อนของ

คณะกรรมการฯ  (CEDAW/C/THA/CO/5, para.20) และคณะกรรมการฯ ได้รับทราบด้วยว่า ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 มีการแก้ไขเพื่อประกนัว่าผูข้่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต  ่ากว่า 15 ปีนั้น จะตอ้ง

ไม่ไดรั้บการยกเวน้โทษ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ยงัคงกงัวลว่ามาตรา 277 (5) ของประมวลกฎหมาย

อาญายงัอนุญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลดโทษผูก้ระท าความผิด และเด็กหญิงอายุเพียง 13 ปี ท่ีถูกล่วง

ละเมิดทางเพศยงัคงสามารถสมรสกบัผูล่้วงละเมิดเธอไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ แสดง

ความกังวลต่อไปด้วยว่า มีการปฏิบัติท่ีเป็นภยัอนัตราย เช่น การแต่งงานในวยัเด็กและ/หรือการบังคับ

แต่งงาน การมีภรรยาหลายคนท่ียงัคงเกิดข้ึนโดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีห่างไกล 

49.  คณะกรรมการขอเสนอแนะต่อประเทศไทยดงัน้ี 



22 
 

a) ให้แกไ้ขมาตรา 277 (5) ของประมวลกฎหมายอาญาให้แน่ใจว่าอายุต  ่าสุดของการแต่งงานอยู่ท่ี 

18 ปี ทั้งหญิงและชาย ทัว่ทั้งประเทศไทย  และจะตอ้งมีมาตรการท่ีขจดัการแต่งงานในวยัเด็ก

และ/หรือการบงัคบัแต่งงาน 

b) สร้างหลกัประกนัว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นส่ิงตอ้งห้ามทัว่ทั้งประเทศไทย รวมทั้งในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนใต้ด้วย และให้มีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะต่อตา้นเร่ืองดังกล่าว ผ่านการ

ปรึกษาหารือกบัชุมชมท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รผูห้ญิงในทอ้งถ่ิน 

กำรเกบ็และวเิครำะห์ข้อมูล 

50. คณะกรรมการฯ ยงักงัวลเร่ืองท่ีไม่มีระบบการจดัเก็บและรวมศูนยข์อ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมสถิติ 

ขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัสถานการณ์ของผูห้ญิงในทุกประเด็นท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญา

ฯ 

51. คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อประเทศไทยให้ปรับปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเร่งด่วน รวมทั้งการ

สร้างความเข็มแข็งให้กบัสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลสถิติท่ีครอบคลุมทุก

ประเด็นในอนุสัญญา โดยมีการจ าแนกขอ้มูลแบ่งตามอาย ุเพศ ความบกพร่องทางร่างกาย ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ชาติ

ก าเนิด และภูมิหลงัทางทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของผูห้ญิงทุกกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและจะตอ้งใช้ในการจดัท า ติดตามและ

ประเมินผลกฎหมาย นโยบายและโครงการต่างๆ 

กำรแก้ไขมำตรำ 20 (1) ของอนุสัญญำฯ 

52. คณะกรรมการฯ สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยยอมรับโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะแกไ้ขขอ้บทท่ี 20 (1) ของอนุสัญญาฯ 

เฉพาะน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัเวลาในการประชุมของคณะกรรมการฯ 

ปฎญิญำและแผนปฏิบัติกำรจำกปักกิง่ 

53. คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้ประเทศไทยน าปฎิญญาและแผนปฏิบัติการจากปักก่ิง มาใช้ ในความ

พยายามของประเทศไทยท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บทของอนุสัญญาฉบบัน้ีดว้ย 

วำระกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื 2030 
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54. คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้มีการตระหนกัถึงความเสมอภาคระหวา่งเพศในเชิงสาระ ท่ีสอดคลอ้งตาม

ขอ้บทต่างๆของอนุสัญญาฉบบัน้ีตลอดทุกขั้นตอนในการปฏิบติัตามวาระแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 2030 (ปี

พ.ศ.2573) 

กำรเผยแพร่ 

55. คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้ประเทศไทย สร้างหลกัประกนัว่าจะมีการเผยแพร่ขอ้คิดเห็นโดยสรุปน้ี

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม และจดัท าเป็นภาษาทางการของรัฐภาคีให้กับสถาบนัต่างๆของรัฐในทุกระดับ 

(ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และทอ้งถ่ิน)  โดยเฉพาะในรัฐบาล รัฐมนตรี รัฐสภาและ ตุลาการ เพื่อให้สามารถ

น าไปปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 

ควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนเทคนิค 

56. คณะกรรมการฯแนะน าให้ประเทศไทยน าเอาการปฏิบติัตามอนุสัญญาฉบบัน้ีไปประสานกับความ

พยายามในงานด้านการพฒันา และให้ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคดา้นต่างๆ  ทั้งใน

ระดบัภูมิภาคและระดบัสากลส าหรับเร่ืองน้ี 

กำรลงนำมและให้สัตยำบันอนุสัญญำฉบับอืน่ๆ 

57.  คณะกรรมการฯ รับทราบวา่ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี ในตราสารสิทธิมนุษยชนหลกัๆ 9 ฉบบั ซ่ึงจะ

เสริมสร้างให้ผูห้ญิงในอนัท่ีจะได้รับสิทธิมนุษยชนของตนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกๆด้านของชีวิต  

คณะกรรมการฯ จึงขอสนบัสนุนให้ประเทศไทยให้สัตยาบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ

และครอบครัว และอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการถูกบงัคบัสูญหาย ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ขา้เป็น

ภาคี  

กำรติดตำมผลข้อคิดเห็นโดยสรุป 

58.    คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้ภายในก าหนดเวลาสองปี ประเทศไทยจดัท าบนัทึกขอ้มูลความคืบหนา้ใน

การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีบรรจุอยูใ่นยอ่หนา้ท่ีผา่นมาล าดบั 23(b) และ 23 (e), 43(c) และ 43 (d)  

กำรเตรียมกำรรำยงำนคร้ังต่อไป 

59.     คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้ประเทศไทยจดัส่งรายงานตามวาระฉบบัท่ี 8 ซ่ึงจะถึงก าหนดในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2564 รายงานควรตอ้งจดัส่งใหต้รงเวลาและครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดจนถึงวนัส่งรายงาน 
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60.     คณะกรรมการฯ เรียกร้องให้ประเทศไทยด าเนินตามแนวทางท่ีใช้ร่วมกนัในการท ารายงานภายใต้

สนธิสัญญาระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนรวมทั้งแนวทางของเอกสารหลกัทัว่ไป และเอกสารเฉพาะ

ตามสนธิสัญญา (see HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). 


