CEDAW/C/THA/CO/6-7
(คำแปล อย่ำงไม่ เป็ นทำงกำร)
เผยแพร่ 21 July 2017
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ข้ อคิดเห็นโดยสรุ ปต่ อกำรรำยงำนตำมวำระของประเทศไทยที่รวมรำยงำนครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 1
1.คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานฉบับที่ 6 และที่ 7 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/6-7)
ใน ก ารป ระชุ มครั้ งที่ 1504 แล ะ 1505 เมื่ อวัน ที่ 5 กรกฎ าคม 2560 (ดู CEDAW/C/SR.1504 and
CEDAW/C/SR.1505 ) คณะกรรมการฯ ได้ระบุประเด็นและคาถามไว้แล้วในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/67 โดยมีคาตอบจากรัฐบาลไทยในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1.
A. คำนำ
2. คณะกรรมการฯ ชื่นชมที่ ประเทศไทยได้จดั ส่ งรายงานตามวาระที่รวมฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 แต่
ผิดหวังที่รายงานนี้ ล่าช้าไปถึง 5 ปี คณะกรรมการฯ ขอชื่ นชมว่าประเทศไทยได้ตอบคาถามที่ได้มีการหยิบ
ยกขึ้ นโดยมีคณะทางานจัดเตรี ยมการประชุ มมาล่ วงหน้า คณะกรรมการฯ มีความยินดีที่ได้มี โอกาสสาน
เสวนากับประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่มีข้ ึนครั้งสุ ดท้ายเมื่อ 11 ปี ก่อน รวมทั้งขอแสดงความชื่ นชมในการ
นาเสนอรายงานด้วยวาจาของผูแ้ ทนประเทศไทย รวมทั้งที่ ได้อธิ บายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการถาม
ตอบด้วยวาจากับคณะกรรมการฯ
3. คณะกรรมการฯ ขอชื่นชมที่ประเทศไทยได้จดั ให้มีคณะผูแ้ ทนจากหลายภาคส่ วนเป็ นคณะใหญ่ โดยมี
หัวหน้าคณะเป็ นรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ นางนภา เศรษฐกร คณะ
ผูแ้ ทนยังประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญ สภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่ งชาติ คณะกรรมการแห่ งชาติดา้ น

1 รับรองโดยคณะกรรมการ ในสมัยประชุมครังที่หกสิ บเจ็ด (วันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560)

้
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นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานภาพสตรี (กยส.) ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
B. ควำมก้ำวหน้ ำ
4. คณะกรรมการฯ ยินดี ต่อความก้าวหน้าที่ ประเทศไทยดาเนิ นการปฏิ รูปกฎหมาย นับจากการพิ จารณา
รายงานในปี 2549 ซึ่งเป็ นการรายงานครั้งที่ 5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ;
a) พ.ร.บ.ป้ องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ. 2559
b) พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
c) พ.ร.บ.คานาหน้าหญิง พ.ศ. 2551
d) การแก้ไข พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในปี 2551 ปี 2558 และ ปี 2560
e) พ.ร.บ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
f)

การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ในปี 2550 ซึ่ งกาหนดให้การข่มขืนกระทาชาเราคู่สมรสเป็ น
ความผิดอาญา ขยายคานิ ยามของคาว่า ข่มขืนกระทาชาเรา และการกระทาอนาจาร และในปี
2558 ที่ให้สามารถฟ้ องร้องดาเนิ นคดีและลงโทษผูท้ ี่กระทาชาเราเยาวชนได้ ถึ งแม้ว่าศาลจะมี
อานาจที่จะอนุญาตให้ผกู ้ ระทาผิดสมรมกับผูเ้ สี ยหายที่ถูกละเมิดได้

g) แก้ไ ขประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ในปี 2550 ที่ ใ ห้ ส ามารถลดโทษจาคุ ก แก่
นักโทษหญิงที่มีครรภ์
5. คณะกรรมการฯ ยินดี ที่ได้รับข้อมู ลว่าระยะเวลานับจากการพิจารณารายงานฉบับก่อนหน้านี้ ประเทศ
ไทยได้ให้สัตยาบันหรื อทาภคยานุวตั ิตราสารด้านสิ ทธิมนุษยชนดังนี้
a) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ ในปี พ.ศ.2559
b) พิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กในเรื่ องกระบวนการสื่ อสารร้องเรี ยน ในปี พ.ศ.
2555
c) อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการ ในปี พ.ศ.2551
d) อนุ สัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิ์ศรี ใน
ปี 2550
e) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่ องความเกี่ยวพันของเด็กในสถานการณ์ขดั แย้ง
ด้วยอาวุธ ในปี พ.ศ.2549
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6. คณะกรรมการฯ ยินดีเช่นกันต่อการถอนข้อสงวนในข้อที่ 16 ของอนุสัญญาขจัดการเลือกประติบตั ิต่อสตรี
ในทุกรู ปแบบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดังที่ได้เคยเสนอแนะโดยคณะกรรมการ ในข้อคิดเห็นโดย
สรุ ปคราวก่อน (CEDAW/C/THA/CO/5,para.12)
C. รัฐสภำ
7. คณะกรรมการฯ เน้น ถึ ง บทบาทที่ ส าคัญ ของอานาจนิ ติ บ ัญ ญัติ ในการสร้ างหลัก ประกัน ให้มี ก ารน า
อนุ สัญญาฯไปปฏิ บ ัติอย่างเต็มที่ (ดู แถลงการณ์ ของคณะกรรมาการฯ ในเรื่ องความสัมพันธ์ กบั สมาชิ ก
รัฐสภา ที่รับรองในการประชุ มครั้งที่ 45 ในปี พ.ศ. 2553) คณะกรรมการฯ เชิญชวนสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
ให้ดาเนินขั้นตอนที่จาเป็ นในการดาเนินตามข้อคิดเห็นโดยสรุ ปนี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของตน นับแต่บดั นี้
จนถึงการรายงานตามกาหนดเวลาของอนุสัญญาในครั้งหน้า
D. ข้ อห่ วงกังวลหลักและข้ อเสนอแนะ
กรอบแห่ งรัฐธรรมนูญและกฎหมำย
8. คณะกรรมการฯ รับรู ้ว่ารัฐธรรมนู ญฉบับแก้ไขที่มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ห้ามการเลือก
ปฏิบตั ิดว้ ยเหตุต่างๆ รวมทั้งด้วยเหตุแห่ งเพศ และรับรองหลักการเรื่ องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย อีก
ทั้งยังรับทราบด้วยว่ามีการตราพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศในเดือนกันยายน พ.ศ.2558
ที่นิยามและห้ามการเลื อกปฏิ บตั ิ ระหว่างเพศทั้งทางตรงและทางออก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอ
แสดงความห่วงใยดังนี้
a) มาตรา 17 (2) ของ พ.ร.บ. ความเท่ า เที ย มระหว่า งเพศ มี ข้อ ยกเว้น ให้ ส ามารถเลื อ กปฏิ บ ัติ
ระหว่างเพศด้วยเหตุผลทางศาสนาและความมัน่ คงของชาติ
b) การห้ามเลื อกปฎิ บ ตั ิ ระหว่างเพศตามรัฐธรรมนู ญและพ.ร.บ. ความเท่ าเที ยมระหว่างเพศ ไม่
บังคับใช้ในจังหวัดชายแดนใต้ซ่ ึงยังคงมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน
9. คณะกรรมการฯ มีขอ้ แนะนาต่อประเทศไทย ดังนี้
a) ขอให้แก้ไขมาตรา 17 (2) แห่งพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ฯ เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะ
ไม่มีขอ้ ยกเว้นในการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิระหว่างเพศ
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b) สร้ า งหลัก ประกัน ว่า หญิ ง และเด็ ก หญิ ง ทุ ก คนที่ อ าศัย ในพื้ น ที่ ภ ายใต้ก ฎหมายพิ เศษใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จะได้รับ การคุ ้ม ครองจากการเลื อกปฏิ บ ตั ิ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทั้งโดย
กฎหมายและในทางปฏิบตั ิ โดยขอให้พึงตระหนักว่า หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิน้ นั ไม่อาจถู ก
ริ ด ลอนได้และยัง จะต้องใช้ป ฏิ บ ัติ ต่ อไปแม้ในสถานการณ์ ค วามขัด แย้ง ด้วยอาวุธ และใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ ว ย ดัง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ เสนอแนะทั่ว ไปที่ 28 (ปี พ.ศ.2553) ตาม
พันธกรณี หลักของรัฐภาคีท้ งั หลายภายใต้ขอ้ บทที่ 2 ของอนุสัญญาฉบับนี้
กำรเข้ ำถึงควำมยุติธรรมและกำรเยียวยำ
10. คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยถึงอุปสรรคนานัปการที่ดารงอยูส่ าหรับหญิงและเด็กหญิงในการเข้าถึง
ความยุติธรรมและการเยียวยาที่มีประสิ ทธิ ภาพเมื่อมีการละเมิดสิ ทธิ ของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงชนบท
หญิงชนเผ่าพื้นเมือง หญิงในกลุ่มชาติพนั ธุ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา และหญิงพิการ อุปสรรคเหล่านั้น
รวมถึง
a) การตีตราทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งยับยั้งหญิงและเด็กหญิงจากการแจ้งความดาเนินคดี
โดยเฉพาะกรณี ความรุ นแรงทางเพศและความรุ นแรงด้วยเหตุทางเพศภาวะ
b) ความเข้าใจทางกฎหมายที่จากัดและการเข้าถึงข้อมูลการเยียวยาที่มีอยู่
c) ขาดความละเอียดอ่อนในมิติเพศภาวะในระบบยุติธรรม รวมถึงทัศนคติทางลบของเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายต่อผูห้ ญิงที่ร้องเรี ยนการละเมิดสิ ทธิ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่ งส่ งผลให้การแจ้ง
ความและสอบสวนไม่ประสบความสาเร็ จอยูเ่ สมอ
d) การคอร์ รัปชัน่ ที่แพร่ หลายในวงกว้าง ซึ่ งยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ผูห้ ญิง
11. ราลึกถึงข้อเสนอแนะทัว่ ไปลาดับที่ 33 (2015) เรื่ องการเข้าถึงความยุติธรรมของผูห้ ญิง คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) ลดความซับซ้อนของกระบวนการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมและสร้างหลักประกันว่ากองทุนจะเป็ น
ประโยชน์และผูห้ ญิงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงหญิงชนบท หญิงชนเผ่าพื้นเมือง หญิงใน
ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา และหญิงพิการ
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b) ขจัดการตีตราหญิงและเด็กหญิงที่เรี ยกร้องสิ ทธิของตนโดยการสร้างความตระหนักในเรื่ องสิ ทธิ
ของหญิงและชายและเสริ มสร้างความเข้าใจในเรื่ องกฎหมายให้กบั ผูห้ ญิง
c) เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเยียวยาทางกฎหมายสาหรับหญิงที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ของตนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หญิงในชนบทและท้องถิ่นห่างไกล รวมถึงหญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รับรู ้ถึง
การเยียวยาที่มีอยูภ่ ายใต้ระบบยุติธรรมทางอาญาในรัฐภาคีนอกจากกฎหมายอิสลาม
d) เสริ มความเข้มแข็งให้ระบบยุติธรรมตอบสนองต่อเพศภาวะและมีความละเอียดอ่อนต่อเพศ
ภาวะ รวมถึงการเพิ่มจานวนผูห้ ญิงในระบบยุติธรรมและจัดให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพอย่าง
เป็ นระบบเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ กลไกคณะกรรมการและข้อเสนอแนะทัว่ ไปให้กบั ผูพ้ ิพากษา
อัยการ นักกฎหมาย ตารวจ และเจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย
e) เสริ มความเข้มแข็งทางมาตรการเพื่อขจัดคอร์ รัปชัน่ และสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอรัปชัน่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และดาเนินคดี ลงโทษผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม ที่ขดั ขวางความยุติธรรมเพื่อฟื้ นคืนความเชื่ อมัน่ ในระบบยุติธรรมของผูห้ ญิง
f) สร้างหลักประกันว่าการปฏิบตั ิ กระบวนการและมาตรการในระบบยุติธรรมทางศาสนาและ
ระบบยุติธรรมแบบจารี ตจะสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพให้กบั
เจ้าหน้าที่ในระบบยุติธรรมแบบจารี ตเรื่ องสิ ทธิ ผหู ้ ญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลไกระดับชำติสำหรับควำมก้ำวหน้ ำของสตรี
12. คณะกรรมการฯ ผิด หวัง ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารด าเนิ น การให้ มี ม าตรการตามข้อ เสนอแนะครั้ งก่ อ นของ
คณะกรรมการฯที่ให้ประเมินผลเชิ งลึกต่อกลไกระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของสตรี และกลไกเชิงสถาบัน
ต่างๆในการส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ (CEDAW/C/THA/CO/5, para.18) และแสดงความห่ วง
กังวลที่กรมกิจการพัฒนาสตรี และครอบครัวได้รับภารกิจในงานด้านการปฏิบตั ิเพิ่มขึ้น จนทาให้ศกั ยภาพใน
การทาหน้าที่เป็ นกลไกระดับชาติในการสร้างความก้าวหน้าของสตรี ลดลง อีกทั้งมีความกังวลเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของภารกิ จและความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหม่ๆที่ต้ งั ขึ้นตามพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศฯ เช่น คณะกรรมการส่ งเสริ มความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็ นต้น
13. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
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a) กาหนดภารกิ จและความรับผิดชอบของกรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัวและกลไกที่จะ
ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ที่ชดั เจนและสร้างหลักประกันว่าจะไม่ซ้ าซ้อน
กันโดยไม่สมควร
b) สร้างหลักประกันว่า กลไกระดับชาติมีอานาจหน้าที่ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่
เพียงพอเหมาะสมกับความจาเป็ นในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่จะส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูห้ ญิง
c)

สร้างหลักประกันว่ามีการนายุทธศาสตร์ ในการบูรณาการเรื่ องเพศภาวะไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพในทุกหน่วยงานของรัฐบาล

d) มีการติดตามและประเมินผลกระทบจากการดาเนิ นงานเพื่อส่ งเสริ มความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
14. คณะกรรมการฯ บันทึกไว้ดว้ ยความห่ วงใยในความไม่ชดั เจน ไม่โปร่ งใส่ และขาดการมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ซึ่ งนาไปสู่ การลดระดับเป็ น B ไปเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)
15.

คณะกรรมการฯ แนะนาให้รัฐสมาชิกนี้ ดาเนินการตามคาแนะนา ในรายงานของ GANHRI เมื่อเดือน

พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ส ามารถท างานตามภารกิ จอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นอิ ส ระตามหลัก การปารี ส (Paris Principles) (General Assembly resolution 48/134,
annex).
มำตรกำรพิเศษชั่วครำว
16.

คณะกรรมการฯ ยินดี ที่รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่มีมาตรา 27 ที่ให้ใช้มาตรการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ

ขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผหู ้ ญิงและเด็กหญิงสามารถได้สิทธิ ต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯขอย้ าถึง
ข้อห่ วงใย(CEDAW/C/THA/CO/5, para.21) ว่า ประเทศไทยไม่มีมาตรการพิเศษชัว่ คราวที่มุ่งให้บรรลุความ
เสมอภาคโดยสาระของหญิ งและชายในทุกๆ ด้าน ที่ผูห้ ญิ งยังเข้าไปมี ส่วนร่ วมน้อยและอยู่ในสภาพด้อย
โอกาส เช่ น การมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในกลไกการตัดสิ นใจต่างๆ และหญิงที่อยู่ในสภาพด้อยโอกาส เช่ น
หญิงพิการ หญิงในชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์และทางศาสนา หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและหญิงชนบทและหญิง
สู งอายุเป็ นต้น
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17. คณะกรรมการฯ ขอย้ าถึ งข้อเสนอแนะคราวก่ อน(CEDAW/C/THA/CO/5, para.22)ที่ ขอให้ประเทศ
ไทยน ามาตราการพิ เศษชั่ ว คราวมาใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ บทที่ 4 ย่ อ หน้ า 1 ของอนุ สั ญ ญาฯ และ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 25 (ปี พ.ศ. 2547) ของคณะกรรมการฯ เพื่ อที่ จะเร่ งรัดให้เกิ ดการตระหนักถึ งความ
เสมอภาคโดยสาระของหญิงกับชายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการมี ส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในกลไกที่ มีอานาจ
ตัดสิ นใจและหญิ งที่ อยู่ในสภาพด้อยโอกาส เช่ น หญิ งพิ ก าร หญิ งในชนกลุ่ มน้อยทางชาติพ นั ธุ์และทาง
ศาสนา หญิงชนเผ่าพื้นเมืองและหญิงชนบท และหญิงสู งอายุ เป็ นต้น
ภำพเหมำรวมและกำรปฏิบัติที่เป็ นภัยอันตรำย
18. คณะกรรมการฯ เน้นถึงข้อห่วงใยที่ผา่ นมาในเรื่ องการดารงอยูข่ องทัศนคติที่ยงั ยึดติดภาพเหมารวมอย่าง
มากเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของหญิงชายในครอบครัวและในสังคม (CEDAW/C/THA/CO/5
ย่อหน้าที่ 25) ซึ่งส่ งผลต่อสถานภาพผูห้ ญิงในสังคมและเป็ นสาเหตุรากเหง้าของสถานะด้อยโอกาสของ
ผูห้ ญิงในหลายด้าน รวมถึงในตลาดแรงงาน ในชีวิตทางการเมืองและในพื้นที่สาธารณะ คณะกรรมการ
แสดงความห่วงใยในการดารงอยูข่ องการปฏิบติที่เป็ นภัยอันตรายบนพื้นฐานของทัศนคติการเลือกปฏิบตั ิ
ทางสังคม โดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ดังเช่น การขลิบอวัยวะเพศของผูห้ ญิงในชุมชนมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และการลักพาผูห้ ญิงไปแต่งงาน
19. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) พัฒนายุทธศาสตร์ ที่รอบด้านโดยประกอบด้วยมาตรการเชิงรุ กและยัง่ ยืนโดยเน้นเป้ าหมายที่
หญิงและชายทุกระดับในสังคม รวมถึงผูน้ าศาสนาและผูน้ าตามประเพณี ขจัดภาพเหมารวมและ
ทัศนคติที่ยดึ ระบบชายเป็ นใหญ่ที่ยดึ บทบาทและความรับผิดชอบหญิงชายในครอบครัวและ
สังคมและการปฏิบตั ิที่เป็ นภัยอันตรายซึ่ งเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิง
b) พัฒนามาตรการทางนวัตกรรมต่อไปที่มีเป้าหมายที่สื่อมวลชน เพื่อเสริ มความเข้มแข็งในเรื่ อง
ความเสมอภาคในเชิงสาระของหญิงชายและใช้ระบบการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ผหู ้ ญิง
เชิงบวกและไม่ยดึ ติดกับภาพเหมารวม
c) เอาผิดทางอาญากับการขลิบอวัยวะเพศและดาเนินการสร้างจิตสานึกและรณรงค์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับผลกระทบต่อหญิงและเด็กจากการปฏิบตั ิเหล่านั้น
พิจารณานาข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 31 ของคณะกรรมการอนุ สัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
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ต่อสตรี และข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 18 ของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่ องการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นภัยอันตราย (2014)
d) ดาเนิ นการทาวิจยั เรื่ องสถานการณ์ปัญหาการลักพาเด็กหญิงเพื่อไปบังคับแต่งงาน สร้าง
หลักประกันว่าจะเป็ นสิ่ งต้องห้ามทั้งทางปฏิบตั ิและทางกฎหมาย และพัฒนายุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในการ
จัดการปั ญหานี้
(e) ติดตามและทบทวนมาตรการที่ดาเนินการขจัดภาพเหมารวมและการปฏิบตั ิที่เลวร้ายเพื่อ
ประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการตามความเหมาะสม
ควำมรุ นแรงต่ อผู้หญิง
20. คณะกรรมการฯ ยินดี ที่ป ระเทศไทยพยายามที่จะขจัดความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงด้วยเหตุ จากเพศภาวะ
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 276 เกี่ ยวกับความหมายของคาว่าข่มขื น ดังที่ คณะกรรมการฯ ได้
เสนอแนะไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว รวมทั้งที่ให้มีความริ เริ่ มต่างๆและการรณรงค์ต่อสาธารณะอีกด้วย อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการฯ ยังมีขอ้ กังวลดังนี้
a) สถานการณ์ ค วามรุ น แรงต่ อหญิ ง และเด็ ก หญิ งด้วยเหตุ จากเพศภาวะเกิ ดขึ้ น อย่างแพร่ ห ลาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรุ นแรงในครอบครัวและความรุ นแรงทางเพศ
b) พ.ร.บ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2551 ทาให้มีการยุติคดีในทุกๆ
ขั้นตอนของกฎหมายผ่านการปรองดองและการไกล่เกลี่ย
c) ขาดการจัดบริ การและให้ความช่ วยเหลื อแก่ผปู ้ ระสบปั ญหาความรุ นแรงด้วยเหตุจากเพศภาวะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูป้ ระสบปั ญหาจากการค้ามนุ ษย์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศหรื อด้าน
แรงงาน และผูป้ ระสบปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว
21. คานึ งถึ งข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 19 (ปี พ.ศ.2535) และข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 35 ( ปี พ.ศ.2560) ในเรื่ อง
ความรุ นแรงต่ อ ผู ้ห ญิ ง ที่ มี เหตุ ม าจากเพศภาวะ และข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่ อ นหน้ า นี้
(CEDAW/C/THA/CO/5, para. 24) คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะประเทศไทย ดังนี้
a) ให้ประเมินผลกระทบที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นระบบจากมาตรการการขจัดความรุ นแรงด้วยเหตุ
จากเพศภาวะต่ อหญิ งและเด็ก หญิ ง ส ารวจและดาเนิ น การอย่างต่ อเนื่ องที่ จะค้นหาและ
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พัฒนาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปั ญหารากเหง้าของความรุ นแรงเหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่มี
เป้ าหมายอยูท่ ี่ผชู ้ ายและเด็กชายด้วย
b) สร้ า งหลัก ประกัน ว่า ผู ป้ ระสบความรุ น แรงในครอบครั ว สามารถเข้าถึ งที่ พ ัก พิ ง ศู น ย์
ช่วยเหลือฉุ กเฉิ น คาสั่งคุม้ ครอง และการเยียวยาทางกฎหมาย แทนที่จะใช้วธิ ี การเจรจาไกล่
เกลี่ยและการปรองดอง
c) เพิ่มการบริ การและความช่วยเหลื อที่จาเป็ นต่อผูป้ ระสบความรุ นแรงด้วยเหตุจากเพศภาวะ
ให้มีจานวนที่เพียงพอ เข้าถึงง่าย และมีคุณภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการเข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพที่เหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือทางสังคมและทาง
จิตใจ
d) เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบในเรื่ องความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงด้วยเหตุแห่ ง
เพศสภาวะ จาแนกข้อ มู ล ตามอายุ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ท้อ งที่ ภู มิ ศาสตร์ และความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเหยือ่ กับกับผูก้ ระทาการละเมิด
ผู้หญิง สั นติภำพ และ ควำมมั่นคง
22. คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยว่าหญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงเผชิญกับอุปสรรคอย่าง
ต่อเนื่องในการเข้าถึงสิ ทธิ ของตนในระดับเดียวกับชาย รวมถึงสิ ทธิ การเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน การดูแล
สุ ขภาพและความมัน่ คงทางสังคม และสถานการณ์เหล่านี้ กลับเลวร้ายลงไปกว่าเดิมจากความขัดแย้งที่
ดาเนินอยูใ่ นภูมิภาค โดยมีประเด็นห่วงใย ดังนี้
a)

หญิงที่กลายเป็ นหม้ายและเป็ นหัวหน้าครอบครัวอันเป็ นผลจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นชาย
ถูกจับกุม สู ญหายและถูกฆ่า รวมถึงที่ตอ้ งเผชิ ญกับการตีตราและความยากลาบากในการหา
รายได้ยงั ชีพและดูแลครอบครัว

b) รายงานการเก็บ ดีเอ็นเอ ภายใต้สภาพการข่มขู่บงั คับสมาชิกครอบครัวของบุคคลต้องสงสัยใน
กรณี เกี่ยวกับความมัน่ คง
c) การที่ผหู ้ ญิงถูกกีดกันจากการมีส่วนร่ วมที่เพียงพอในกระบวนการสันติภาพ และขั้นตอนที่ชกั ช้า
ในการรับรองแผนปฏิบตั ิการระดับชาติเรื่ องผูห้ ญิง สันติภาพ และความมัน่ คง ที่สอดคล้องกับ
มติคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งสหประชาชาติ ลาดับที่ 1325 (2000)
23 ราลึกถึงข้อเสนอแนะจากการรายงานฉบับที่ 5 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/CO/5
para.36) คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
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a) พัฒนามาตรการพิเศษชัว่ คราวที่กาหนดเป้ าหมายหญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สร้างหลักประกันถึงความเสมอภาคในสาระกับบุรุษทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงหม้าย
และหญิงที่เป็ นหัวหน้าครอบครัว รวมถึงการจัดให้มีความช่วยเหลือทางสังคมและทางการเงิน
ที่พอเพียง
b) เพิ่มความพยายามในการยุติความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างหลักประกันว่า
ทหาร เจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎหมายและกลุ่มกองกาลังที่ไม่ใช่ของรัฐจะเคารพต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและมนุษยธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองหญิงและ
เด็กหญิงซึ่ งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากการใช้ความรุ นแรงทุกรู ปแบบ
c) สร้างหลักประกันว่าหญิงที่สามีหรื อสมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
จะเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพและเข้าถึงความยุติธรรม โดยมีหลักประกันว่า การละเมิด
เหล่านั้นจะต้องได้รับการสอบสวน การดาเนินคดีต่อผูก้ ระทาผิดที่ถูกกล่าวหา และ เมื่อมีคา
ตัดสิ นแล้วจะต้องมีการผลักดันให้มีการระงับข้อพิพาททางกฎหมายอย่างเหมาะสม
d) ยุติการปฏิบตั ิที่เป็ นอยูใ่ นการเก็บ ดีเอ็นเอ โดยทันที และจัดให้มีการเยียวยาที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่
หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับ ผลกระทบจากการถูกบังคับในการปฏิบตั ิที่ผา่ นมา
e) นามาตรการปฏิบตั ิระดับชาติเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามมติคณะมนตรี ความมัน่ คงฯ ลาดับที่
1325 (2000) เรื่ อง ผูห้ ญิง สันติภาพและความมัน่ คง เพื่อเป็ นหลักประกันถึงสันติภาพที่ยงั่ ยืนใน
รัฐภาคี
f) สร้างการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการฟื้ นฟูหลังความ
ขัดแย้ง รวมถึงการตัดสิ นใจ ให้สอดคล้องกับมติที่ 1325 และพิจารณาถึงวาระที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในเรื่ องผูห้ ญิงสันติภาพและความมัน่ คงของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ดังปรากฏในมติลาดับที่1820 (2008), 1888(2009), 1889(2009), 2122(2013) และ 2242(2015)
รวมถึง ข้อเสนอแนะทัว่ ไปลาดับที่ 30 (2013) ของคณะกรรมการฯ ในเรื่ อง ผูห้ ญิงในการ
ป้ องกันความขัดแย้ง ในสถานการณ์ระหว่าง และหลังความขัดแย้ง
กำรค้ ำมนุษย์ และกำรแสวงประโยชน์ จำกกำรค้ ำประเวณี
24.

คณะกรรมการฯ รับรู ้ถึง ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญของประเทศไทยในการป้ องกันและต่อต้าน

การค้ามนุษย์ ซึ่ งรวมทั้งการปฏิ รูปกฎหมายที่เพิ่มอัตราโทษต่อนักค้ามนุษย์ ขยายการคุม้ ครองต่อผูเ้ สี ยหาย
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จากการค้ามนุ ษย์รวมทั้งพยานในคดี คา้ มนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังมี ความกังวลอย่างมากว่า
ประเทศไทยยัง คงเป็ นต้น ทาง ปลายทาง และประเทศทางผ่านของการค้ามนุ ษ ย์ โดยเฉพาะหญิ งและ
เด็กหญิงที่ถูกนามาเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและด้านแรงงาน คณะกรรมการฯ จึงมีความกังวลเป็ นการ
เฉพาะต่อเรื่ องต่อไปนี้
a) มี ค วามก้าวหน้าเพี ย งเล็ กน้อยในการแก้ไขสาเหตุ รากเหง้าของการค้ามนุ ษ ย์ในประเทศไทย
รวมทั้งปั ญหาความยากจน ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสภาวะไร้สัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
พื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
b) ไม่มีการคัดแยกผูเ้ สี ยหายของการค้ามนุ ษย์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในทางปฏิ บตั ิ ทั้งๆที่ ได้มีการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิข้ ึนมาใหม่
c) การคอรัปชัน่ และความซับซ้อนของคดี คา้ มนุ ษย์ที่ยงั มีอยูอ่ ย่างแพร่ หลาย ที่ยงั คงขัดขวางความ
พยายามในการป้ องกันและขจัดการค้ามนุษย์
25. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) ดาเนิ นมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของการค้า
หญิงและเด็กหญิงโดยพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจของผูห้ ญิงให้ดีข้ ึน ตามที่คณะกรรมการฯ ได้
เคยให้คาแนะนาไว้ (CEDAW/C/THA/CO/5, para.28)
b) สร้างหลักประกันให้มีการสื บหาและส่ งต่อหญิงและเด็กที่ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายของการค้ามนุษย์ให้
ได้รับบริ การอย่างเหมาะสม อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งการจัดการอบรมอย่างเป็ นระบบแก่เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย ในการดาเนิ นการตามแนวทางปฏิบตั ิใหม่ในการคัดแยกผูเ้ สี ยหายจากการค้า
มนุษย์
c) สร้างหลักประกันให้มีการฟื้ นฟูเยียวยาและการกลับคืนสู่ สังคมของผูเ้ สี ยหาย รวมถึงการจัดให้
พวกเธอได้รับการคุม้ ครอง ความช่วยเหลือและการเยียวยาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดให้มี
ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อรู ปแบบอื่นๆ ในการสนับสนุ นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทางาน
ช่วยเหลือหญิงที่ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
d) สร้ างหลักประกันว่า หญิงที่ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ได้รับการยกเว้น จากการรับผิด
ใดๆ และได้รับความคุ ม้ ครองอย่างพอเพียง เช่ น การคุ ม้ ครองพยานและการอนุ ญาตให้พกั อยู่
อาศัยในประเทศเป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าเขาจะสามารถหรื อเต็ม ใจที่ จะให้ความร่ วมมื อกับ เจ้า
พนักงานในการดาเนินคดีหรื อไม่ก็ตาม
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e) สร้างหลักประกันว่านักค้ามนุ ษย์และผูม้ ีส่วนร่ วมอื่นๆในการค้ามนุ ษย์ รวมทั้งที่เป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ
จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายและได้รับบทลงโทษที่เหมาะสม
f) สนับสนุ นให้เกิ ดความร่ วมมื อทั้งในระดับสากล ภูมิ ภาคและพหุ ภาคีกบั ประเทศที่เป็ นต้นทาง
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ในการป้ อ งกัน การค้า มนุ ษ ย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ข่าวสาร และการปรับปรุ งกระบวนการทางกฎหมายให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกันระหว่าง
ประเทศที่ เป็ นต้น ทาง ทางผ่ า น และประเทศปลายทางในการด าเนิ น คดี ต่ อ นั ก ค้า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคนี้
26. คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่าหญิงและเด็กหญิงจานวนมากที่ต้องถูกแสวงประโยชน์จากการค้า
ประเวณี ในประเทศไทย และหญิงในการค้าประเวณี ยงั ถือเป็ นผูก้ ระทาผิดทางอาญาตามพ.ร.บ. ป้ องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ขณะที่ผูแ้ สวงประโยชน์จากหญิง เหล่ านี้ กลับไม่ค่อยถูกดาเนิ นคดี
ยังมีขอ้ กังวลด้วยว่าหญิงที่ทางานในภาคบันเทิงได้ถูกเหมารวมว่ากระทาผิดตามพ.ร.บ.นี้ ถูกจับกุมดาเนินคดี
ได้รับการปฏิบตั ิโดยไม่ให้เกี ยรติและย่ายีศกั ดิ์ ศรี ในการปิ ดล้อมจับกุม และเป็ นเป้ าหมายในการล่อซื้ อของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ คณะกรรมการฯ ห่ วงใยต่อรายงานที่ระบุถึงการมีส่วนร่ วมกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ในการ
เอารัดเอาเปรี ยบต่อหญิ งในการค้าประเวณี รวมทั้งมี การบังคับข่มขู่ รี ดไถโดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ คอรัปชั่น
คณะกรรมการฯ ได้รับรู ้ดว้ ยว่า แม้แต่หญิงที่ได้รับการจ้างงานที่ถูกต้องในสถานบันเทิงที่เปิ ดโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ แ ล้ว ยัง ไม่ ไ ด้รั บ ประโยชน์ จ ากการคุ ้ม ครองตามกฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคมอย่างที่แรงงานประเภทอื่นๆ ได้รับ
27. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะประเทศไทย ดังนี้
a)

ขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ยกเลิกความผิดทางอาญาต่อหญิงใน
การค้าประเวณี

b)

จัดการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาการค้าประเวณี และจัดมาตราการในการป้ องกันไม่ให้
หญิงที่ตกอยูใ่ นสภาวะยากลาบากต้องเข้าสู่ การค้าประเวณี รวมทั้งให้ผหู ้ ญิงมีโอกาสทางเลือกใน
การหารายได้ดว้ ยวิธีการอื่นๆ

c)

สอบสวนและลงโทษบุคคลที่แสวงประโยชน์จากหญิงในการค้าประเวณี รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทาผิดด้วย
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d)

ยุติมาตรการบุกเข้าจับกุมในสถานบันเทิงด้วยความรุ นแรง การล่อซื้ อ และการบังคับข่มขู่ รี ดไถ
โดยทันที และดาเนินการให้เจ้าพนักงานตารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อการกระทา
ดังกล่าว

e) จัดให้มีความช่ วยเหลื อ การฟื้ นฟูเยียวยา และการกลับคืนสู่ สังคมให้กบั หญิ งและเด็กหญิงที่ถูก
แสวงประโยชน์ในการค้าประเวณี ยิ่งไปกว่านั้น จะต้องมีโครงการสาหรับหญิงที่ตอ้ งการถอน
ตัวจากงานค้าประเวณี
f) สร้างหลักประกันว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและจัดสวัสดิการสังคมอย่างครบถ้วนใน
งานภาคบริ การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อหญิงที่ได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสถาน
ประกอบการเหล่านั้น
กำรมีส่วนร่ วมทำงกำรเมืองและในพืน้ ทีส่ ำธำรณะ
28. คณะกรรมการฯ รับรู ้วา่ ข้อบทที่ 90 (3) แห่ งรัฐธรรมนู ญ 2560 บัญญัติวา่ ในกระบวนการจัดทาบัญชี
รายชื่ อผูส้ มัครรั บ เลื อกตั้งของพรรคการเมื อง ให้ค านึ งถึ งความเสมอภาคระหว่างเพศ และร่ างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนู ญเกี่ ยวกับพรรคการเมืองกาลังอยู่ระหว่างจัดทาเพื่อเป็ นแนวปฎิบตั ิต่อไป แต่ก็ยงั มีขอ้
กังวลว่า ไม่มีการกาหนดมาตรการพิเศษชัว่ คราวในขณะนี้ เพื่อเพิ่มจานวนผูแ้ ทนหญิงทั้งชี วิตทางการเมือง
และสาธารณะ รวมทั้งขอแสดงความเสี ยใจด้วยว่า ไม่มีผูห้ ญิ งในคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่
ปกครองประเทศมาตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 คณะกรรมการฯ มีขอ้ ห่วงใยอีก ดังนี้
a) การมส่ วนร่ วมที่นอ้ ยอยูข่ องผูห้ ญิงในองค์กรด้านนิติบญั ญัติ ตาแหน่งบริ หารในระดับรัฐมนตรี
และในระดับองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับในองค์กรตุลาการ ตารวจ และในงานด้าน
การทูตและสถาบันวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับที่มีอานาจตัดสิ นใจ
b) ขาดผูแ้ ทนหญิ งจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์และทางศาสนารวมทั้งผูห้ ญิ งชนเผ่าพื้นเมื องใน
ตาแหน่งที่มีอานาจตัดสิ นใจ
29. คณะกรรมการฯ ขอเน้นย้าถึงข้อเสนอแนะเดิมของคณะกรรมการฯ ในเอกสาร (CEDAW/C/THA/CO/5,
para.30)
a) ให้มีมาตรการต่างๆ รวมทั้งที่เป็ นมาตรการพิเศษชัว่ คราวด้วย ตามข้อบทที่ 4 (1) ของอนุสัญญา
และข้อ เสนอแนะทั่วไปที่ 25 (ปี พ.ศ.2547) เรื่ องมาตรการพิ เศษชั่วคราว และข้อเสนอแนะ
ทัว่ ไปที่ 23 ( ปี พ.ศ.2540) เรื่ องผูห้ ญิงในชีวติ ทางการเมืองและทางสาธารณะ เพื่อรับประกันและ
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เร่ งรัดการเข้าไปมี ส่วนร่ วมของผูห้ ญิ งในทุ กระดับอย่างเต็มที่ และเท่าเที ยมกับ ชาย รวมทั้งใน
องค์กรนิติบญั ญัติระดับรัฐมนตรี และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับในองค์กรตุลาการ
ตารวจ และในงานด้านการทูตและสถาบันวิชาการ
b) จัดทาข้อมูลไว้ในรายงานครั้งต่อไปเรื่ องมาตรการพิเศษที่ได้ดาเนินการ เช่น ระบบสัดส่ วน เพื่อ
ส่ งเสริ ม ให้ มี ผูแ้ ทนของหญิ งจากชนกลุ่ ม น้อยทางชาติ พ นั ธุ์และทางศาสนา และหญิ งชนเผ่า
พื้นเมือง ในตาแหน่งที่มีอานาจตัดสิ นใจ
นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนผู้หญิง
30. คณะกรรมการฯ แสดงความห่วงกังวลเป็ นอย่างยิง่ ว่า นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนผูห้ ญิง ที่ทางานรณรงค์
โดยเฉพาะเรื่ องสิ ทธิ ในที่ดิน การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ ชนเผ่าพื้นเมือง สิ ทธิ ของคนชนบท เลสเบียน ไบ
เซ็กชัล หญิงข้ามเพศ และหญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องตกเป็ นเป้ าหมายการฟ้องร้องดาเนินคดี
การคุ ก คาม การใช้ค วามรุ น แรงและการข่ ม ขู่ ที่ เป็ นผลจากการท างานของพวกเธอโดยการกระท าของ
เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรธุ รกิจ
31. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) เลือกใช้มาตรการต่างๆ ที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้นาไปปฏิบตั ิโดยไม่ชกั ช้า ในการคุม้ ครองหญิง
นัก ปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อท าให้ พ วกเธอสามารถท างานด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชนได้อย่างเสรี
ปราศจากความหวาดกลัวหรื อถูกคุกคามด้วยการฟ้องร้องคดี การคุกคาม ความรุ นแรงหรื อการ
ข่มขู่ รวมทั้งปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของสานักงานคุ ม้ ครองพยาน กระทรวงยุติธรรม โดยการ
ปรึ กษาหารื อกับหญิงนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
b) สื บสวนสอบสวนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดาเนินคดีและนาผูก้ ระทาผิดมาลงโทษอย่างเหมาะสมทุก
กรณี ที่มีการคุกคาม การใช้ความรุ นแรงและการข่มขู่ หญิงนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน และให้มี
การเยียวยาที่เป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบอย่างแท้จริ งด้วย
สั ญชำติ
32. แม้วา่ ประเทศไทยจะได้แก้ไขกฎหมายต่างๆ คณะกรรมการฯ ก็ยงั ห่วงกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เข้มงวด
สาหรับ หญิ งไทยที่ ต้องการขอสั ญชาติ ให้ก ับคู่ สมรสชาวต่างชาติ อี กทั้งยังกังวลว่าในกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ และ
ชุ ม ชนชนเผ่าพื้ นเมื อง ตามรายงานปรากฎว่าผูช้ ายได้รับโอกาสในการขึ้ นทะเบี ยนเพื่อได้รับสัญชาติเป็ น
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ลาดับต้นๆ เป็ นผลให้สัดส่ วนของหญิ งกลุ่มชาติพนั ธุ์ และชนเผ่าพื้นเมื องที่ ไม่มีสั ญชาติ มีเพิ่มขึ้ น ต้องถู ก
จากัดเสรี ภาพในการเคลื่อนย้าย จากัดโอกาสทางการศึกษา การทางาน บริ การทางสุ ขภาพ และการคุม้ ครอง
ทางสังคม คณะกรรมการฯ จึงยังกังวลด้วยว่า แม้ประเทศไทยจะได้มีมาตรการต่างๆ แต่ก็ยงั มีเด็กจานวน
มากที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดและมีความเสี่ ยงที่จะตกเป็ นคนไร้รัฐ
33. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) จัดให้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันว่าหญิงและชายมีสิทธิ ที่เท่าเทียมกันใน
การให้คูส่ มรสได้รับสิ ทธิในสัญชาติของตน
b) สร้างหลักประกันว่าหญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วนน้อยและกลุ่มชนพื้นเมืองจะได้รับสิ ทธิ ในการได้รับ
สัญชาติเท่าเทียมกับชายโดยไม่ชกั ช้า รวมทั้งการขจัดอุปสรรคต่างๆในด้านภาษา ระบบระเบียบ
ราชการ ข้อกาหนดเกี่ ยวกับ ถิ่ นที่ อยู่ การอ่านออกเขี ยนได้ และทัศนคติ ของเจ้าหน้าที่ รัฐ และ
สร้างหลักประกันว่าพวกเธอจะได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพในการเคลื่อนย้าย เข้าถึงการศึกษา การทางาน
บริ การทางสุ ขภาพและ การคุม้ ครองทางสังคมโดยปราศจากข้อจากัดอันไม่สมควร
ค) เพิ่มความพยายามอย่างจริ งจังในการอานวยความสะดวกการจดทะเบียนเกิดของเด็กๆ โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ช นบทและพื้ นที่ ห่ างไกล โดยเฉพาะโดยการรณรงค์ให้ เกิ ดความตระหนัก และขจัด
อุปสรรคทางด้านภาษา
ง) ให้สัตยาบัน อนุ สัญญา 1954 เกี่ ยวกับสถานะของบุ คคลไร้ รัฐไร้ สัญชาติ และ อนุ สั ญญา 1961
เกี่ยวกับการลดสภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
กำรศึกษำ
34. คณะกรรมการฯ ชื่นชมที่ประเทศไทย ได้มีความพยายามที่จะสร้างหลักประกันในโอกาสที่เท่าเทียมแก่
หญิงและเด็กหญิงในการศึกษาทุกระดับและยินดีที่อตั ราของเด็กหญิงในการศึกษาในชั้นมัธยมปลายเพิ่มขึ้น
และยินดี เช่ นกันที่มีการตรา พ.ร.บ.ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ที่มุ่งประสงค์ในการลด
อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น และลดอัตราเด็ก หญิ งที่ ออกจากโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นผลต่ อเนื่ องจากการตั้งครรภ์
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวล ดังต่อไปนี้
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a) การแบ่งแยกหญิงชายในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยการสมัครเข้าเรี ยนของหญิงและเด็กหญิงมี
จานวนน้อยในสาขาที่ ไม่ ใช่ วิช าดั้งเดิ ม ที่ นิยมเรี ยน เช่ นการศึ กษาด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม
คณิ ตศาสตร์ และเกษตรกรรม เป็ นต้น
b) การดารงอยูข่ องอคิตทางเพศในหลักสู ตรการเรี ยน และตาราเรี ยน สนับสนุ นการคงอยูข่ องอคติ
เหมารวมทางเพศแบบดั้งเดิม
35. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) ให้ทบทวนแบบเรี ยนเรื่ องเพศศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อให้นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะชี วิต เพื่อ
ป้ องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบรมครู ให้เข้าใจ พ.ร.บ.ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
b) ยกระดับความพยายามเพื่อเอาชนะปั ญหาการแบ่งแยกเพศในการศึกษาระดับสู ง โดยมุ่งมัน่ เพื่อ
เพิ่มการสมัครเข้าเรี ยนของผูห้ ญิ งเในสาขาที่ ไม่ใช่ วิชาดั้งเดิ มที่นิยมเรี ยน เช่ น ด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ และเกษตรกรรม เป็ นต้น
c) ดาเนิ น มาตรการที่ เป็ นรู ป ธรรมชัดเจนในการขจัด ภาพเหมารวมของหญิ งชายที่ เป็ นการเลื อก
ปฏิบตั ิในตาราเรี ยน เครื่ องมือและและสื่ อการเรี ยนการสอนต่างๆ
กำรจ้ ำงงำน
36. คณะกรรมการฯ ได้รับ รู ้วา่ ถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการเพิ่มการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงใน
ตลาดแรงงานและนามาตราฐานแรงงานขั้นต่ามาใช้ รวมทั้งการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ
ในการจ้างงานและอาชี พ (No. 111) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อเดื อนมิถุนายน พ.ศ.
2560 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังคงมีขอ้ กังวลดังต่อไปนี้
a) การกระจุกตัวของผูห้ ญิงในภาคแรงงานนอกระบบ รวมถึงคนทางานบ้านที่ยงั ถูกกีดกันจากการ
คุ ม้ ครองแรงงานและสวัสดิ การสังคม เช่ น การคุ ม้ ครองแรงงานขั้นต่ า ค่าล่ วงเวลาและการลา
คลอด
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b) การคงอยู่ของการเลือกปฏิบตั ิ ทางเพศในสถานที่ทางาน รวมทั้งในการคัดเลือกเข้าทางาน การ
เลื่ อนตาแหน่ ง การเกษียณอายุ ในโรงงานจานวนมากตามที่ มีรายงานระบุ วา่ กาหนดอายุ 55 ปี
สาหรับหญิง ซึ่ งขัดกับ อายุ 60 ปี สาหรับชาย
c) ไม่มีกฎหมายระบุ การห้ามล่ วงละเมิ ดทางเพศในสถานที่ ทางาน ทั้งที่ มีรายงานว่าเกิ ดขึ้น อย่าง
แพร่ หลายในประเทศไทย
d) สถานการณ์ ข องแรงงานหญิ ง ข้ามชาติ ซ่ ึ งมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ละเมิ ด และเอารั ด เอาเปรี ย บ
โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียน
37. คณะกรรมการฯมีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย ดังนี้
a) สร้างโอกาสสาหรับผูห้ ญิงให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการจ้างงานในระบบ โดยเฉพาะให้มี
การส่ งเสริ มการร่ วมกันรับผิดชอบต่องานบ้านและครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย
และจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและพอเพียง
b) สร้างหลักประกันว่าสิ ทธิของผูห้ ญิงในแรงงานนอกระบบจะได้รับการคุม้ ครองที่มีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งประกันว่าจะครอบคลุมไปถึงการคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ
c) ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิทางเพศและที่มีพ้ืนฐานมาจากเพศสภาวะทุกรู ปแบบในสถานที่ทางาน
รวมถึงการคัดเลือกเข้าทางาน การเลื่ อนตาแหน่ ง และสร้างหลักประกันว่าอายุเกษียณงานของ
ผูห้ ญิงในทุกสาขาอาชีพจะเท่ากันกับชาย
d) สร้างหลักประกันว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็ นสิ่ งต้องห้ามในทางกฎหมาย และยิ่งกว่านั้นต้อง
กาหนดให้มีมาตรการเพื่อป้ องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางาน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรับเรื่ องร้องเรี ยนที่ปกปิ ดเป็ นความลับและประกันว่าผูเ้ สี ยหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มี
ประสิ ทธิภาพ
e) สร้ างความเข้มแข็งให้กบั ความพยายามในการคุม้ ครองแรงงานหญิงข้ามชาติจากการถูกละเมิด
และสภาพที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ รวมทั้งการดาเนิ นคดีและลงโทษผูก้ ระทาผิด สร้างหลักประกัน
การเข้าถึ งการดู แลด้านสุ ขภาพและบริ การที่จาเป็ น โดยไม่ตอ้ งหวาดกลัวว่าจะถู ก จับ กุมหรื อ
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ผลักดันออกนอกประเทศ และจัดให้มีช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพในติดต่อหาความคุม้ ครองและ
เยียวยาหากมีการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนเกิดขึ้นกับตนเอง
f) พิจารณาให้สัตยาบัน อนุ สัญญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองในการรวมตัว ปี
พ.ศ.2491 (ILO 87) และ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ปี พ.ศ.2492
( ILO 98) และอนุสัญญาว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับลูกจ้างทางานบ้าน ปี พ.ศ.2554 ( ILO 189)
สุ ขภำพ
38. คณะกรรมการฯชื่ น ชมต่ อ มาตราการที่ ประเทศไทยได้น ามาใชปรั บปรุ งการเข้าถึ งการบริ ก ารด้าน
สุ ขภาพของผูห้ ญิง เช่น โครงการสามสิ บบาทรักษาทุกโรค ทาให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น ลดอัตราการติด
เชื้ อ HIV และกาจัดภาวะการติดเชื้ อ HIV และซิ ฟิลิ สจากมารดาสู่ ทารกได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ
ยังคงมี ความกังวลต่อรายงานเกี่ ยวกับ อัตราการเสี ยชี วิตจากการคลอดบุ ตรของมารดาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่นเดียวกับเรื่ องที่หญิงพิการถูกบังคับให้ทาหมันและทาแท้ง
39. คณะกรรมการฯ แนะนาให้ประเทศไทยสร้างความเข็มแข้งให้แก่มาตรการลดภาวะมารดาเสี ยชีวติ จาก
การคลอดบุตร โดยเฉพาะในกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ และในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสร้ างหลัก ประกันใน
บริ การสุ ขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ อย่างทัว่ ถึ งและสามารถเข้าถึ งได้โดยง่าย เช่ น การฝากครรภ์
การคลอด และบริ การหลังคลอด รวมทั้งขอแนะนาให้ประเทศไทยมีมาตรการพิเศษป้ องกันไม่ให้หญิ งมี
ความบกพร่ องทางร่ างกายถู กบังคับ ท าหมันและท าแท้ง และสร้ างหลักประกันในสิ ทธิ ที่ จะตัดสิ นใจรับ
บริ การเหล่านั้นโดยอิสระ ได้รับรู ้ล่วงหน้า และต้องจัดให้มีกลไกสนับสนุนการตัดสิ นใจ
เศรษฐกิจและผลประโยชน์ ทำงสั งคม
40. คณะกรรมการฯ รับรู ้ถึงความพยายามของประเทศไทยในการลดภาวะความยากจนโดยการเข้าถึงเงินกู้
และสิ นเชื่อ เช่น การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปี พ.ศ.2555 อย่างไรก็ตามมีความกังวลต่อรายงาน
ที่ ว่ามี ก ารบริ ห ารจัดการกองทุ น ที่ ผิด พลาดและมี ผูห้ ญิ งจานวนน้อยเท่ านั้น ที่ ไ ด้ป ระโยชน์ จากกองทุ น
ดังกล่าว
41. คณะกรรมการฯ ขอแนะนาให้ประเทศไทยประเมินอย่างรอบด้านเกี่ ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และกองทุ น หมู่ บ ้านและชุ ม ชนเมื อ งที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ปี พ.ศ. 2544 และให้ มี ม าตรการที่ เป็ นรู ป ธรรมที่ ส ร้ าง
หลักประกันให้สามารถเข้าถึ งได้โดยง่ายและมีการจัดการได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งประกันถึ ความ
18

โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการกระจายงบประมาณอย่างตรงเวลา ทั้งแนะนาให้ประเทศไทยพิจารณาจัดตั้ง
โครงการเพื่อส่ งเสริ มการริ เริ่ มกิจการธุ รกิจของผูห้ ญิง ผูห้ ญิง
ผู้หญิงชนบท
42. คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลว่าผูห้ ญิงในชนบท รวมทั้งผูห้ ญิงชนเผ่าพื้นเมืองและหญิงจากชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพนั ธุ์ และทางศาสนา ยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากความยากจนและได้รับโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่จากัด ซึ่ งเพิม่ ความเสี่ ยงจากการค้ามนุ ษย์และการแสวงประโยชน์ คณะกรรมการฯขอแสดงความ
กังวลต่อหญิงชนบทดังนี้
a) ยังคงขาดโอกาสเข้าถึ งบริ ก ารทางสั งคมขั้นพื้ นฐาน เช่ น การศึ ก ษา การดู แลสุ ขภาพ รวมทั้ง
บริ การสุ ขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ เช่นเดียวกับการเข้าถึงความยุติธรรม
b) ไม่มีผูแ้ ทนในกลไกและโครงสร้างที่มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่ นและถูกกี ด
กันจากกระบวนการตัดสิ นใจในเชิงนโยบายในเรื่ องที่อาจส่ งผลกระทบต่อตนเอง
c) เผชิ ญ กับ การถู ก จากัด สิ ท ธิ ในที่ ดินและทรั พ ยากรธรรมชาติ เนื่ องจากมี ก ารนที่ ดินไปใช้ใ น
โครงการพัฒนาต่างๆ ในการทาเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง รวมทั้งการประกาศให้เป็ น
เขตอุทยานแห่งชาติ
43. อ้างถึงข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ 34 (2016) เรื่ องสิ ทธิ ของหญิงชนบท คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะต่อ
ประเทศไทย ดังนี้
a) ขยายโครงการที่มีมุ่งสนับสนุนให้ผหู ้ ญิงสามารถเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และบริ การสุ ขภาพ
รวมทั้งให้มีการใช้มาตรการพิเศษชัว่ คราว
b) ขจัด อุ ป สรรคต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ วนร่ วมของผูห้ ญิ ง ในการก าหนดนโยบายและสร้ าง
ห ลั ก ป ระกั น ว่ า จะมี ก ารบู รณ าก ารแล ะท าให้ มิ ติ เพ ศภ าวะได้ รั บ การพิ จารณ าใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการและแผนงานด้านเกษตรกรรม และการพัฒนา
ชนบท เพื่ อ ให้ ห ญิ ง ชนบทสามารถเป็ นผู ด้ าเนิ น การและมี ต ัวตนในฐานะผู ้มี ส่ วนได้เสี ย ผู ้
ตัดสิ นใจ และเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์
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c) สร้ า งหลัก ประกัน ให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกับ ผูห้ ญิ ง จากชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่ งชาติ และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากที่ดินและ
พื้นที่ที่พวกเขาครอบครองหรื อใช้ประโยชน์อยูแ่ ต่ด้ งั เดิม หากมีการกันเขตก็ตอ้ งรับประกันว่า
สตรี เหล่านี้ ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนตัดสิ นใจให้ความยินยอมอย่างเสรี และจะต้องมีการชดเชย
เยียวยาที่เหมาะสมตามความจาเป็ น
d) สร้างหลักประกันว่าหญิงชนบทจะต้องมีส่วนร่ วมในแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติของเป้ าหมายที่
5 ใน เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDG) แห่งสหประชาชาติ
f) ให้สัตยาบันอนุ สัญญาว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชนเผ่า 1989 ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO 169)
หญิงในทีค่ ุมขัง
44. คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลว่า ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ มีอตั ราผูต้ อ้ งขังหญิงสู งที่สุด
ในโลก ทั้งมีความกังวลเนื่ องมาจากเรื อนจาหญิงมีจานวนจากัดทาให้ผูห้ ญิงถูกคุมขังในเรื อนจาที่ห่างไกล
จากครอบครัวและเรื อนจามี สภาวะแออัดจนไม่สามารถเป็ นไปตามมาตรฐานสากลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ตอ้ งถูกคุมขังพร้อมกับลูกของตน คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การตรวจค้นตัวหญิงในเรื อนจาที่เป็ นการล่วงล้ าทางกาย
45. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
a) ดาเนิ นมาตรการเร่ งด่วนในการลดจานวนผูห้ ญิงในที่คุมขัง รวมทั้งการใช้มาตรการที่ไม่ใช่การ
คุมขัง และแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของการกระทาผิดกฎหมายของผูห้ ญิง รวมทั้งจากความยากจน
b) ปรับ ปรุ งสภาพสถานที่ คุมขังหญิ งให้สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการ
ปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขังหญิงและมาตรการแทนการคุมขังต่อหญิงที่กระทาผิด หรื อข้อกาหนดกรุ งเทพ
ว่าด้วยการปฏิ บตั ิต่อผูต้ อ้ งขังหญิง (Bangkok Rules) และ กฎมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิ บตั ิ
ต่ อ นั ก โทษ (Nelson Mandela Rules) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความแออัด ของเรื อนจ าและสร้ า ง
หลักประกันว่าจะมีสถานที่และบริ การต่างๆอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะสาหรับหญิงมีครรภ์และ
หญิงที่ถูกคุมขังพร้อมกับลูกของตน
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c) ห้ ามและด าเนิ น การทัน ที เพื่ อ ยุติวิธี ก ารตรวจค้น ตัว ที่ เป็ นการล่ วงล้ าร่ า งกายของผูห้ ญิ ง โดย
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และให้มีการนาเทคโนโลยี่ เช่ น เครื่ องสแกนร่ างกายระบบสามมิ ติในทุ ก
เรื อนจา
มิติเพศภำวะเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพอำกำศและกำรลดควำมเสี่ ยงภัยพิบัติ
46. คณะกรรมการฯ แสดงความกังวลว่าผูห้ ญิงโดยเฉพาะหญิงชนบท ถู กกี กกันไม่ให้มีส่วนร่ วมในการ
กระบวนการจัดทาและะการปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายและแผนปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
อากาศและการลดความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ ทั้งๆที่ในความเป็ นจริ งพวกเธอเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบในสัดส่ วน
ที่มากกว่าจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบตั ิ
47. คณะกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
a) สร้ า งหลัก ประกัน ว่าผู ้ห ญิ ง ไม่ เพี ย งแต่ เป็ นเพี ย งผูไ้ ด้รับ ผลกระทบเท่ า นั้น แต่ เป็ นผู น้ าการ
เปลี่ ย นแปลง ในการออกแบบและปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและแผนปฏิ บ ัติ ง านต่ อ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การเตรี ยมพร้อมและลดความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
b) สร้ างหลัก ประกัน ว่านโยบายและแผนงานดังกล่ าว ได้พิ จารณามุ ม มองด้านเพศสภาวะและ
คานึงถึงความต้องการเฉพาะของผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงในชนบทไว้อย่างชัดเจน
กำรแต่ งงำนและควำมสั มพันธ์ ในครอบครัว
48. คณะกรรมการฯยิน ดี ที่ มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายเกี่ ย วกับ การหมั้น ตามข้อ เสนอแนะในครั้ งก่ อ นของ
คณะกรรมการฯ (CEDAW/C/THA/CO/5, para.20) และคณะกรรมการฯ ได้รั บ ทราบด้ว ยว่า ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 277 มีการแก้ไขเพื่อประกันว่าผูข้ ่มขื นกระทาชาเราเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี นั้น จะต้อง
ไม่ได้รับการยกเว้นโทษ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ยังคงกังวลว่ามาตรา 277 (5) ของประมวลกฎหมาย
อาญายังอนุ ญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลดโทษผูก้ ระทาความผิด และเด็กหญิ งอายุ เพี ยง 13 ปี ที่ ถูกล่ วง
ละเมิดทางเพศยังคงสามารถสมรสกับผูล้ ่วงละเมิดเธอได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ แสดง
ความกัง วลต่ อไปด้วยว่า มี ก ารปฏิ บ ัติที่ เป็ นภัย อัน ตราย เช่ น การแต่ ง งานในวัย เด็ก และ/หรื อ การบังคับ
แต่งงาน การมีภรรยาหลายคนที่ยงั คงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล
49. คณะกรรมการขอเสนอแนะต่อประเทศไทยดังนี้
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a) ให้แก้ไขมาตรา 277 (5) ของประมวลกฎหมายอาญาให้แน่ ใจว่าอายุต่าสุ ดของการแต่งงานอยู่ที่
18 ปี ทั้งหญิ งและชาย ทัว่ ทั้งประเทศไทย และจะต้องมีมาตรการที่ ขจัดการแต่งงานในวัยเด็ก
และ/หรื อการบังคับแต่งงาน
b) สร้ างหลักประกัน ว่าการมีภรรยาหลายคนเป็ นสิ่ งต้องห้ามทัว่ ทั้งประเทศไทย รวมทั้งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ด้วย และให้มี มาตรการที่ เป็ นรู ปธรรมที่ จะต่ อต้านเรื่ องดังกล่ าว ผ่านการ
ปรึ กษาหารื อกับชุมชมที่เกี่ยวข้องและองค์กรผูห้ ญิงในท้องถิ่น
กำรเก็บและวิเครำะห์ ข้อมูล
50. คณะกรรมการฯ ยังกังวลเรื่ องที่ไม่มีระบบการจัดเก็บและรวมศูนย์ขอ้ มูล ไม่ว่าจะเป็ นการรวบรวมสถิติ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่น่าเชื่ อถือเกี่ยวกับสถานการณ์ของผูห้ ญิงในทุกประเด็นที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา
ฯ
51. คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อประเทศไทยให้ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเร่ งด่วน รวมทั้งการ
สร้ างความเข็มแข็งให้กบั สถาบันที่เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลสถิติที่ครอบคลุมทุก
ประเด็นในอนุสัญญา โดยมีการจาแนกข้อมูลแบ่งตามอายุ เพศ ความบกพร่ องทางร่ างกาย ถิ่นที่อยูอ่ าศัย ชาติ
กาเนิ ด และภู มิห ลังทางทางเศรษฐกิ จและสั งคม เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ของผูห้ ญิ งทุ กกลุ่ ม
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและจะต้องใช้ในการจัดทา ติดตามและ
ประเมินผลกฎหมาย นโยบายและโครงการต่างๆ
กำรแก้ไขมำตรำ 20 (1) ของอนุสัญญำฯ
52. คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้ประเทศไทยยอมรับโดยเร็ วที่สุดที่จะแก้ไขข้อบทที่ 20 (1) ของอนุสัญญาฯ
เฉพาะนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับเวลาในการประชุมของคณะกรรมการฯ
ปฎิญญำและแผนปฏิบัติกำรจำกปักกิง่
53. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้ องให้ ป ระเทศไทยนาปฎิ ญ ญาและแผนปฏิ บ ัติก ารจากปั ก กิ่ ง มาใช้ ในความ
พยายามของประเทศไทยที่จะปฏิบตั ิตามข้อบทของอนุสัญญาฉบับนี้ดว้ ย
วำระกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน 2030

22

54. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้องให้มีการตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในเชิงสาระ ที่สอดคล้องตาม
ข้อบทต่างๆของอนุ สัญญาฉบับนี้ ตลอดทุ กขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวาระแห่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2030 (ปี
พ.ศ.2573)
กำรเผยแพร่
55. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้ องให้ ป ระเทศไทย สร้ างหลักประกันว่าจะมี การเผยแพร่ ขอ้ คิดเห็ นโดยสรุ ป นี้
ภายในเวลาที่ เหมาะสม และจัดท าเป็ นภาษาทางการของรัฐภาคี ให้ ก ับ สถาบัน ต่ างๆของรั ฐในทุ ก ระดับ
(ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น) โดยเฉพาะในรัฐบาล รัฐมนตรี รัฐสภาและ ตุลาการ เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
ควำมช่ วยเหลือทำงด้ ำนเทคนิค
56. คณะกรรมการฯแนะน าให้ ป ระเทศไทยนาเอาการปฏิ บ ตั ิ ตามอนุ สั ญ ญาฉบับ นี้ ไปประสานกับ ความ
พยายามในงานด้านการพัฒนา และให้ใช้ประโยชน์จากความช่ วยเหลื อทางด้านเทคนิ ค ด้านต่างๆ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากลสาหรับเรื่ องนี้
กำรลงนำมและให้ สัตยำบันอนุสัญญำฉบับอื่นๆ
57. คณะกรรมการฯ รับทราบว่าประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคี ในตราสารสิ ทธิมนุษยชนหลักๆ 9 ฉบับ ซึ่ งจะ
เสริ มสร้างให้ผูห้ ญิงในอันที่ จะได้รับสิ ทธิ มนุ ษยชนของตนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในทุ กๆด้านของชี วิต
คณะกรรมการฯ จึงขอสนับสนุนให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัว และอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับสู ญหาย ซึ่ งยังไม่ได้เข้าเป็ น
ภาคี
กำรติดตำมผลข้ อคิดเห็นโดยสรุ ป
58. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้องให้ภายในกาหนดเวลาสองปี ประเทศไทยจัดทาบันทึกข้อมูลความคืบหน้าใน
การปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะที่บรรจุอยูใ่ นย่อหน้าที่ผา่ นมาลาดับ 23(b) และ 23 (e), 43(c) และ 43 (d)
กำรเตรียมกำรรำยงำนครั้งต่ อไป
59. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้องให้ประเทศไทยจัดส่ งรายงานตามวาระฉบับที่ 8 ซึ่ งจะถึ งกาหนดในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2564 รายงานควรต้องจัดส่ งให้ตรงเวลาและครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดจนถึงวันส่ งรายงาน
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60. คณะกรรมการฯ เรี ยกร้องให้ประเทศไทยดาเนิ นตามแนวทางที่ ใช้ร่วมกันในการทารายงานภายใต้
สนธิ สัญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนรวมทั้งแนวทางของเอกสารหลักทัว่ ไป และเอกสารเฉพาะ
ตามสนธิสัญญา (see HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).
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