
 

 

(รา่ง) คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือระหว่าง 

สถาบนัสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

(South East Asia National Human Rights Institution Forum: SEANF) 

 
 

    

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

ส านักสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 



- ก - 
 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum: SEANF) ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือการด าเนินงานของ กสม. ในบริบทของ SEANF เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับที่มาของ SEANF รูปแบบการด าเนินงาน ความเชื่อมโยงกับกลไกสิทธิมนุษยชนอื่น บทบาทของ 
SEANF และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ในกรอบความร่วมมือ SEANF  
โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๖ บท ได้แก่  บทที่  ๑ บทน า บทที่  ๒ ความเป็นมาและโครงสร้างของ 
กรอบความร่วมมือ SEANF บทที่ ๓ รูปแบบการด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF บทที่ ๔ 
ความเชื่อมโยงของ SEANF กับกลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาค  
บทที่ ๕ ประมวล และวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบความร่วมมือ SEANF: 
ความส าเร็จ และความท้าทาย และบทที่ ๖ ขั้นตอนและการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ SEANF 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มุ่งหวังว่า
คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจภาพรวมการท างานของ SEANF ได้ในเบื้องต้น และจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ SEANF ให้เกิด
ความก้าวหน้าไดต้่อไป 
 
 

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

ส านักสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 
กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ ๒ 

(ร่าง) มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ค ำน ำ 
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ค ำน ำ  ก 
   

วิธีกำรใช้คู่มือ จ 
บัญชีค ำย่อ ช 
   

บทที่ ๑  บทน ำ  ๑ 
 ๑.๑ กลไกสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบของอาเซียน ๒ 
 ๑.๒ กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย    

      ตะวันออกเฉียงใต้ 
๔ 

 ๑.๓ สถานการณ์ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในปัจจุบัน ๕ 
บทที่ ๒  ควำมเป็นมำและโครงสร้ำงของกรอบควำมร่วมมือ SEANF ๘ 

 ๒.๑ ความเป็นมาของ SEANF ๘ 
 ๒.๒ สมาชิก SEANF ๑๑ 
 ๒.๓ โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานของ SEANF ๑๓ 
       ๒.๓.๑ การท าหน้าที่ประธาน SEANF   ๑๓ 
       ๒.๓.๒ การตัดสินใจของ SEANF   ๑๕ 
       ๒.๓.๓ การด าเนินการของ SEANF    ๑๕ 
 ๒.๔ ข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF  ๑๕ 
 ๒.๕ การเตรียมการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF (SEANF Permanent  

      Secretariat) 
๑๗ 

       ๒.๕.๑ ความเป็นมาของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ๑๗ 
       ๒.๕.๒ หน้าที่และอ านาจของส านักเลขาธิการถาวร SEANF ตามข้อบังคับ 

               การด าเนินงาน (RoP) 
๑๘ 

บทที่ ๓  รูปแบบกำรด ำเนินงำนและกลไกภำยใต้ควำมร่วมมือของ SEANF ๒๐ 
 ๓.๑ การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF 

 
๒๑ 

 

สารบญั 
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 ๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นยุทธศาสตร์       
      ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) 

๒๒ 

       ๓.๒.๑ ขอบเขตการด าเนินงาน (Strategic Areas)  ๒๒ 
       ๓.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน (Strategic Human Rights Priorities) ๒๓ 

บทที่ ๔  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SEANF กับกลไกควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและ
ระดับภูมิภำค 

๒๕ 

            
            

๔.๑ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
      (APF) และในระดับโลก (GANHRI) 

๒๖ 

 ๔.๒ ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ๒๙ 
 ๔.๓ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาค ๓๐ 
บทที่ ๕  ประมวลและวิเครำะห์บทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ในกรอบควำมร่วมมือ SEANF: ควำมส ำเร็จและควำมท้ำทำย 
๓๒ 

 ๕.๑ ประสบการณ์และความส าเร็จที่ส าคัญของ SEANF ที่ผ่านมา            ๓๒ 
       ๕.๑.๑ การมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ ๓๓ 
       ๕.๑.๒ การแสดงจุดยืนและการตอบสนองต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 

               ร่วมกัน 
๓๓ 

       ๕.๑.๓ การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค ๓๔ 
 ๕.๒ บทบาทของ กสม. ๓๕ 
       ๕.๒.๑ การท าหน้าที่ประธาน SEANF ๓๕ 
       ๕.๒.๒ การสนับสนุนการด าเนินงานของ SEANF                         ๓๗ 
       ๕.๒.๓ บทบาทเด่นของ กสม.  ๓๗ 
 ๕.๓ วิเคราะห์แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต ๓๘ 
 ๕.๔ ข้อท้าทายและแนวทางการพัฒนาของ SEANF รวมทั้งบทบาทในอนาคตของ กสม. ไทย ๓๙ 
        ๕.๔.๑ ข้อท้าทายของ SEANF ๓๙ 
        ๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ๔๐ 
        ๔.๔.๓ บทบาทในอนาคตของ กสม. ไทยในเวทีของ SEANF   ๔๐ 
บทที่ ๖ ขั้นตอนและกำรเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ SEANF ๔๒ 
 ๖.๑ ขั้นตอนและการเตรียมการก่อนการประชุม ๔๓ 
 ๖.๒ ขั้นตอนและการด าเนินการระหว่างการประชุม ๔๔ 
 ๖.๓ ขั้นตอนภายหลังการประชุม 

 
 

๔๔ 
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บรรณำนุกรม ๕๑ 
  

ภำคผนวก ๕๓ 

- บัญชี QR Code ๕๔ 
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 คู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum: SEANF) ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพื่อน าเสนอกรอบภาพรวมของงาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลการด าเนินงานของ 
SEANF เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือได้เห็นภาพรวมของงานและเข้าใจเป้าหมายในการท างานโดยใช้เวลาในการศึกษาและ
ท าความเข้าใจไม่มากนัก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของส านักงาน กสม. สามารถมีส่วนร่วม 
ในการท างานในกรอบความร่วมมือ SEANF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกรอบความร่วมมือ SEANF ต่อได้ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ออกแบบ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยผ่าน QR Code 
โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลที่มีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพื่อขยายความรู้หรือความเข้าใจเฉพาะเรื่อง  
 

วตัถปุระสงค ์

คู่มือการด าเนินงานของ SEANF จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตแ้ละกรอบความร่วมมือ SEANF (บทที่ ๑-๕) ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย ภาพรวมของโครงสร้าง
และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค ความเป็นมาและโครงสร้างของกรอบความร่วมมือ SEANF รูปแบบ
การด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF ความร่วมมือของ SEANF กับกลไกและ 
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาค และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในกรอบความร่วมมือ SEANF ความส าเร็จ และความท้าทาย 

(๒) เพื่อน าเสนอขั้นตอนและการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ SEANF (บทที่ ๖) โดยจะเป็น
แนวทางเบื้องต้นในการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมือ SEANF ของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยทั่วไปที่จะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 
ในกรอบของ SEANF หรือการเข้ารว่มการประชุมแบบทางไกลในกรอบของ SEANF 
 

 

วธิีการใชคู่้มือ 
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ประเภทของขอ้มูล  

 ข้อมูลที่น าเสนอในคู่มือฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  

 ๑. ขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลที่จ าเป็น เป็นเนื้อหาหลักของคู่มือฉบับนี้ ตั้งแต่บทที่ ๑-๖ ซึ่งผู้ใช้คู่มือ
ควรจะต้องรู้หากจะต้องเข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมือ SEANF ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลหลัก 
ที่น าเสนอให้สามารถอ่านได้เข้าใจง่าย  

 ๒. ขอ้มูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผู้ใช้คู่มือฉบับนี้อาจต้องการจะรู้หรือไม่รู้ข้อมูลนั้นก็ได้  
จึงเป็นรายละเอียดที่สามารถจะสืบค้นเพ่ิมเติมไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคล  

๓. ขอ้มูลที่เป็นพลวตั ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตลอดเวลา เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ สถานที่ท าการ เว็บไซต์ หรือสถิติ รวมทั้งสรุปผลการประชุมต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องหรือเอกสาร 
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ดังนั้น ข้อมูลในส่วนที่ ๒ และ ๓ นี้ จึงแยกออกมาจัดท าเป็น QR Code เพื่อให้ข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนน้ี 
ไม่เป็นภาระมากเกินไปส าหรับผู้ศึกษาและผู้ใช้คู่มือฉบับนี้ นอกจากนี้ ผู้จัดท าคู่มือยังสามารถปรับปรุงข้อมูล 
ในส่วนนี้ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะ ได้รับการอ้างอิง 
อย่างถูกต้อง 
 

กลุม่เป้าหมายในการใชคู่้มือ 

 ๑. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 ๒. ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 ๓. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะต้องเข้าร่วมการประชุม 
ในกรอบความร่วมมือ SEANF  
           ๔. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ที่สนใจทั่วไป 
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ค ำย่อ 
(ภำษำอังกฤษ) 

ค ำเต็ม (ภำษำอังกฤษ) ค ำเต็ม (ภำษำไทย) 

ACWC ASEAN Commission on the Promotion of the 
Rights of Women and Children 

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

ACMW ASEAN Committee to Implement the 
Declaration on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers 

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิของแรงงานต่างด้าว 

AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AICHR ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ANF ASEAN NHRIs Forum  กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

AHLP ASEAN High Level Panel  คณะผู้แทนระดับสูงของอาเซียน 

AHRB ASEAN Human Rights Body กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

AHRD ASEAN Human Rights Declaration ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

APT Association for the Prevention of Torture สมาคมต่อต้านการทรมาน 

APF Asia Pacific Forum of National Human Rights 
Institutions 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

APSC ASEAN Political and Security Community  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ASCC ASEAN Socio-Cultural Community ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

CA Capacity Assessment การประเมินศักยภาพ 

CAR Capacity Assessment Reviews การทบทวนผลการประเมินศักยภาพ 

CHRP Commission on Human Rights of the 
Philippines 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส ์

ETOs Extra-Territorial Obligations  ความรับผิดชอบข้ามพรมแดน 

GCM Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration 

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 

HCA Host Country Agreement ข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ 

MNHRC Myanmar National Human Rights Commission คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา 

Komnas HAM National Commission on Human Rights of 
Indonesia หรือ Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนเีซีย 

 

บญัชีค ำย่อ 
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ค ำย่อ 
(ภำษำอังกฤษ) 

ค ำเต็ม (ภำษำอังกฤษ) ค ำเต็ม (ภำษำไทย) 

NHRCT National Human Rights Commission of 
Thailand   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตขิองไทย หรือ กสม. 

OHCHR Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

PDHJ Provedor for Human Rights and Justice หรือ 
Provedória dos Direitos Humanos e Justiça 
Timor-Leste 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต             

RWI Raoul Wallenberg Institute for Human Rights 
and Humanitarian Law  

 

RoP Rules of Procedure ข้อบังคับการด าเนินงาน 

SEANF South East Asia National Human Rights 
Institutions Forum 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

TWG Technical Working Group Meeting การประชมุระดับเจ้าหน้าที่ 

TOR Terms of Reference ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

SEA NHRI Forum South East Asia National Human Rights 
Institutions Forum 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ชื่อเดิมของ SEANF เมื่อแรกจัดตั้งในปี ๒๕๔๗) 

SDGs Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

UNDP United Nations Development Programme โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

UNOEWGA  UN Open-ended Working Group on Ageing คณะท างานของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอนุภูมิภาคที่ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จ านวน ๑๑ ประเทศ 

ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และ
ติมอร์-เลสเต ซึ่งรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้ได้มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างกันขึ้น เรียกว่า 
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) ตั้งแต่เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง จ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์  สิ งคโปร์  และไทย ซึ่ งปั จจุบันอา เซี ยนมีสมาชิ ก  จ านวน ๑๐ ประเทศ ครอบคลุ ม            
ประเทศทั้งหมดในภูมิภาค ทั้งนี้  ติมอร์ -เลสเต ได้สมัครขอเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ                  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 
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          เมื่อกล่าวถึงกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกลไก ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) กลไก
สิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบของอาเซียน และ (๒) กลไกของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions 
Forum: SEANF)  

๑.๑ กลไกสทิธมินุษยชนภำยใตก้รอบของอำเซยีน 

อาเซียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๐ โดยรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้มีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง อาเซียน 
มีลักษณะเป็นกรอบความร่วมมือที่ยังไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่มีเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างสมาชิก จนกระทั่ง ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
อาเซียนจึงได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นตราสารพ้ืนฐานหรือธรรมนูญ 
ของอาเซียนซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยมีสาระส าคัญที่ เน้นให้อาเซียนเป็นกลไก
ศูนย์กลางของความร่วมมือในระดับภูมิภาค การก าหนดหลักการความร่วมมือที่ เคารพในหลักบูรณภาพ 
แห่งดินแดน หลักอธิปไตย หลักไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน และหลักอัตลักษณ์ประจ าชาติ  
ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ การส่งเสริมความสงบสุขและอัตลักษณ์ของภูมิภาค การแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือและการไม่รุกรานซึ่งกันและกัน การยึดถือ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการค้าแบบพหุภาคี  รวมทั้ง
การส่งเสริมการรวมกลุ่มของภูมิภาคในทางการค้า  
  

 (๑) สำระส ำคญัของกฎบตัรอำเซยีน (ASEAN Charter) 

  
การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ท าให้อาเซียนกลายเป็นองค์กรความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และได้ก าหนดโครงสร้างของความร่วมมือของอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น  
๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community) พร้อมทั้งได้ก าหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ปี ๒๕๖๘ หรือ “ASEAN Vision 2025” ให้เป็นเป้าหมาย
ของอาเซียนตามแผนแม่บทของอาเซียน (ASEAN Blueprint) ใน ๓ ด้าน ได้แก่ แผนแม่บทประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ปี ๒๕๖๘ (ASEAN Political Security Community Blueprint 2025) แผนแม่บท
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๖๘ (ASEAN Economic Community Blueprint 2025) และแผนแม่บท
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ปี ๒๕๖๘ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025)  

ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้ก าหนดให้อาเซียนมีการจัดตั้งกลไก
สิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้นในระดับภูมิภาค ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๕๒ อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศขึ้นมาเพ่ือให้ท าหน้าที่ 
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights:  AICHR) ซึ่ งกลไกสิทธิมนุษยชนนี้ของอาเซียน 
ถือเป็นกลไกตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter-based Organization) และต่อมากลไกคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) นี้ ได้มีการยกร่างตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
ขึ้นมาในชื่อว่า “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (ASEAN Human Rights Declaration: AHRD)  
ซึ่งตราสารนี้ ได้รับการรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 

 

(๒) สำระส ำคญัของปฏญิญำสทิธมินุษยชนอำเซยีน  

(ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) 
  
 

ต่อมาอาเซียนได้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องของอาเซียนขึ้นมาอีก ๒ องค์กร ท าให้
ปัจจุบันอาเซียนมีกลไกที่ท าหน้าที่ในด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิ้น ๓ องค์กร ได้แก่    

(๑) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งเป็นกลไกหลักในด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter-based Organization) ในปี ๒๕๕๒ 

(๒) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children:  ACWC)  ซึ่ ง เ ป็ น ก ล ไ ก 
ความร่วมมือของอาเซียนในเสาหลักประชาคมสังคม-วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-
based Organization) 

(๓) คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและ
ส่ ง เ ส ริ มสิ ท ธิ ของแร ง ง านต่ า งด้ า ว  ( ASEAN Committee to Implement the Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers:  ACMW)  เ ป็ น กล ไก เ ฉ พา ะผู้ แ ท น 
ของรัฐบาล ซึ่ งมีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๐ (Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers 2007)  



- ๔ - 
 
 
 

 
 

กลไกในล าดับที่  ๑ นั้น จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน เพ่ือให้มีหน้าที่ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ในภาพรวม ขณะที่กลไกในล าดับที่ ๒ และ ๓ นั้น เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในกลุ่มเฉพาะหรือประเด็นเฉพาะซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเอกสารเฉพาะเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้น า 
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)  

 

 (๓) ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักลไกสทิธมินุษยชนของอำเซยีน 
 

๑.๒ กรอบควำมรว่มมือระหวำ่งสถำบนัสทิธมินุษยชนแห่งชำตใินภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นเป็นองค์กรอิสระในระบบของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการว่าด้วย
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Principles relating to 
the status and functioning of national institution for protection and promotion of human  
rights) หรือหลักการปารีส (Paris Principles) ให้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของรัฐโดยอิสระ ซ่ึงกลไกนีแ้ตกต่างจากกลไกสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนทีจ่ัดตั้งโดยรัฐบาลและท าหน้าที่ภายใต้ความเห็นชอบและการก ากับของรัฐบาล 

๑. คณะกรรมาธิการระหวา่งรฐับาลอาเซียนวา่ดว้ย
สิทธิมนษุยชน (AICHR)

๒. คณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการสง่เสริมและ
คุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ (ACWC)

๓. คณะกรรมการอาเซียนวา่ดว้ยการปฏิบตัิใหเ้ป็น
ไปตามปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยการคุม้ครองและสง่เสริม

สิทธิของแรงงานตา่งดา้ว (ACMW)

กลไกสทิธมินุษยชนของอำเซยีน 
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ปารีส (Paris Principles) ขึ้นแล้วใน ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และ
ติมอร์-เลสเต ซึ่งในปัจจุบัน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน ๖ สถาบัน จาก ๖ ประเทศดังกล่าว  
ได้มีการจัดตั้ง “กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) ขึ้นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือประสานความร่วมมือในการส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างกันในรูปแบบต่าง  ๆ  
ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทีมี่ลักษณะที่ใกล้เคียงกันในหลาย ๆ ประเด็น (common issues) อาทิ 
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นแรงงาน การค้ามนุษย์ ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นปัญหาอ่ืน 
ๆ ที่จ าเป็นจะต้องประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น เรื่องหมอกควันข้ามพรมแดน (haze)  
ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ SEANF ได้กล่าวถึงสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก SEANF ร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองภายในประเทศ ประเด็นความท้าทายสมัยใหม่ต่อกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนประเด็นการมีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในภูมิภาคและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน 

 

๑.๓ สถำนกำรณ์ควำมรว่มมือดำ้นสทิธมินุษยชนในภมูิภำคในปจัจุบนั 

ดังได้กล่าวแล้วว่า กลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น  
๒ ส่วน คือ ระบบของรัฐโดยอาเซียนและระบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัจจุบันประเด็นปัญหา 
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีอยู่อย่างหลากหลาย ในด้านการด าเนินการของ
กลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ต่อรัฐนั้น ได้มีการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชน แต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นประเด็นที่ไม่ได้รับ
ความส าคัญอย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง๑ และกลไกของ AICHR ยังคงถูกมองว่าไม่เป็นอิสระ๒ ขณะที่กลไก

                                                             
๑ Association of Southeast Asian Nations.  ( 2010) .  ASEAN Publications.  Retrieved from https: / / asean. org 

/resources_cat/asean-publications-3/ 
๒ German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG). (2019). Human 

Rights in Southeast Asia and the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ( AICHR) .  Retrieved from 
https://www.cpg-online.de/2019/07/01/human-rights-in-southeast-asia-and-the-asean-intergovernmental-commission-
on-human-rights-aichr/ 

Note: สามารถดูขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาและสมาชกิ SEANF  

ไดใ้นบทที ่๒ 
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ของ ACWC และ ACMW นั้น เป็นกลไกที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเฉพาะหรือประเด็นเฉพาะ
เท่านั้น ท าให้จนถึงปัจจุบัน กลไกในด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนทั้งหมดยังคงไม่มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการท างานของกลไกภาครัฐ
เหมือนกับกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ และท าให้กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนไม่สามารถ 
เรียกได้ว่า “กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ได้อย่างเต็มที่๓ อย่างไรก็ตาม จากข้อด้อยในมิติ
ด้านการคุ้มครองของกลไก AICHR ดังกล่าว รวมถึงการเรียกร้องของภาคประชาสังคมในภูมิภาคที่จะให้ AICHR 
ได้มีการปรับปรุงหน้าที่และอ านาจให้มีความครอบคลุมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบัน AICHR ได้รับที่จะด าเนินการให้มีการปรับปรุงหน้าที่และอ านาจตามที่ปรากฏ 
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Terms of Reference: TOR) ของ AICHR โดยในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่กรุงเทพมหานคร อาเซียนได้รับรองให้มีการจัดตั้ง
คณะท างานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหารือเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ (TOR) ของ AICHR  
ซึ่งกระบวนการล่าสุดในขณะนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังอยู่ระหว่างการเสนอชื่อผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในคณะท างานดังกล่าว โดยเมื่อคณะท างาน
ได้รับเสนอชื่อครบจากทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว คณะท างานจึงจะเริ่มการประชุมหารือร่วมกันได้ ซึ่งในส่วน 
ของไทยนั้น รัฐบาลไทยได้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ เป็นผู้แทนไทยในคณะท างาน
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว  

ส าหรับกรอบความร่วมมือ SEANF ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสถาบันอิสระตามหลักการปารีสนั้น ได้รับการคาดหวังว่า
กลไกนี้จะสามารถท าหน้าที่เป็นเสมือนกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคได้หรือไม่ ๔ ขณะเดียวกัน 
ก็มีปัญหาว่ามีบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ 
ติมอร์-เลสเต แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน และมีหลายประเทศสมาชิกอาเซียนที่มิได้ มีการจัดตั้งสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและไม่มีแนวโน้มที่จะด าเนินการจัดตั้ง๕ ท าให้จนถึงปัจจุบันอาเซียนยังไม่ได้ให้ 
การรับรองกลไกความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SEANF) อย่างเป็นทางการ ซึ่งหลายประเทศ
มีความกังวลว่าจะมีแรงกดดันที่จะต้องให้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นภายในประเทศ  
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา SEANF พยายามที่จะด าเนินการให้มีการประชุมร่วมกันร่วมกับ AICHR แต่ยังคงไม่
                                                             

๓ The Working Group for an ASEAN Human Rights mechanism.  ( 2020) .  Why We Need an Human Rights 

Mechanism. Retrieved from https://aseanhrmech.org/why-we-need-an-hr-mechanism/. 
๔ Rosser, A., Macdonald, K., and Setiawan, K. (2020). Pandemics, Politics, and Principles: Business and Human 

Rights in Southeast Asia in a Time of Crisis: Despite obstacles, the business and human rights agenda has gained some 
traction in the region.  Retrieved from https://thediplomat.com/2020/08/pandemics-politics-and-principles-business-
and-human-rights-in-southeast-asia-in-a-time-of-crisis/. 

๕ Hooi, K. Y. (2019). National Human Rights Institutions in Southeast Asia: Potential and Challenges. Retrieved 

from https://shapesea.com/publication/national-human-rights-institutions-in-southeast-asia-potential-and-challenges/. 



- ๗ - 
 
ประสบความส าเร็จ๖ ซึ่ง AICHR และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคในนาม SEANF ถูกคาดหมายว่า 
ควรจะต้องท างานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น๗ โดยที่ผ่านมามีเพียงการเชิญให้เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา
เชิงวิชาการระหว่างกันโดยไม่มีการประชุม หารือ หรือการเจรจาระหว่างกันอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในปี 
๒๕๖๓ SEANF และ  AICHR จึ ง ได้ เห็นพ้องร่ วมกันที่ จะให้มีการประชุ มร่วมกันอย่ าง เป็นทางการ 
เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ แต่การประชุมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจ าปี 
ของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ แบบทางไกล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ SEANF กับ AICHR ได้มีการประชุม
หารือพิเศษเพ่ือแสวงหาแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างกันขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรก 
ซึ่งจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวนี้ ถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  SEANF กับ AICHR และ
คาดว่า SEANF และ AICHR จะมีการประสานความร่วมมือในประเด็นที่สนใจร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
มากยิ่งขึ้น ทั้งโดยการริเริ่มระหว่าง SEANF และ AICHR เอง และโดยการประสานงานของกรอบความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human 
Rights Institutions: APF) 

 
 
 
 
 

                                                             
๖ Sharom, A., Petcharamesree, S., and Sumarlan, Y. (2016). Breaking the Silence. Southeast Asian Human Rights 

Studies Network (SEAHRN): Kampus UI Depok.   
๗ Service for Foreign Policy Instruments, European Commission.  ( 2019) .  Action Document for Business and 

Human Rights in Asia.  Retrieved from https: / /ec.europa.eu/ fpi/ sites/ fpi/ files/ annexe__business_and_human_rights 
_in_asia_part1_v2.pdf. 
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 นับตั้งแต่ กสม. ชุดแรกเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กสม. ได้ให้ความส าคัญ 
กับการสร้างความร่วมมือร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาก่อนแล้วในช่วงเวลานั้น ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ 
(CHRP) จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) จัดตั้ง 
เมื่อปี ๒๕๓๖ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 
(SUHAKAM) จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๔๒ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ของการขยายตัว
และแพร่หลายมากขึ้นของแนวคิดประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน  
และนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความคาดหวังว่า
ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์ 
การท างานระหว่างกันและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขและรับมือกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่อยู่ 
ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกันและเพ่ือท าให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิดเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ที่พัฒนาความร่วมมือร่วมกันขึ้น 
อย่างเป็นทางการในชื่อ “กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต”้ 

๒.๑ ความเป็นมาของ SEANF 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในที่ประชุมว่าด้วยกลไกอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๔ (Workshop on 
the ASEAN Mechanism on Human Rights) ซ่ึงจัดขึ้นโดย The Working Group for an ASEAN Human 
Rights Mechanism ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยความเห็นชอบร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 

 

บทที่ ๒ 

ความเป็นมาและโครงสรา้งของกรอบความร่วมมือ SEANF 

 

 
(๑) ล ำดับช่วงเวลำของกำรจัดตัง้ 

สถำบันสิทธมินุษยชนแหง่ชำต ิ

ในภูมิภำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
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มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เพ่ือให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นกลไกการด าเนินงานที่ใกล้ชิดในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกันในภูมิภาค ซึ่งจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว กรอบความร่วมมือดังกล่าวนี้ได้มีพัฒนาการ
และความก้าวหน้ามาเป็นล าดับ  

ในระยะแรกกรอบความร่วมมือนี้ยังไม่ได้ก าหนดชื่อร่วมกันอย่างเป็นทางการ  และใช้ชื่อร่วมกัน 
เป็นการชั่วคราวว่า “South East Asia National Human Rights Institutions Forum” หรือ “SEA NHRI 
Forum” และต่อมาในปี ๒๕๕๑ ในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
กรอบความร่วมมือนี้จึงเห็นชอบให้มีการใช้ชื่ออย่างเป็นทางการร่วมกันว่า “ASEAN NHRIs Forum” หรือ 
“ANF” และมีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งในการประชุมประจ าปี ครั้งที่  ๖ ในปี ๒๕๕๒  
ณ เมืองยอร์กยาการ์ตา สาธารณรัฐ อินโดนี เซีย  เป็น “South East Asia National Human Rights 
Institutions Forum” หรือ “SEANF” โดยในปี ๒๕๔๗ สมาชิกก่อตั้งของ SEANF ได้ก าหนดประเด็นที่เป็น
ความสนใจร่วมกันจ านวน ๕ ประเด็น ได้แก ่

 

 
 
กรอบความร่วมมือดังกล่าวจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ ๒ (The 2nd Consultation Meeting) 

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี SUHAKAM เป็นเจ้าภาพ 
การประชุม ซึ่งสมาชิกของกรอบความร่วมมือได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกัน            
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคตในทุกด้าน จนกระทั่งในการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐            
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมจึงได้มีการลงนามในเอกสารปฏิญญาความร่วมมือในการจัดตั้ง
กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่ งเรียกว่า “Declaration of Cooperation” (ปฏิญญา 

(๑) ปัญหาการก่อการรา้ย 

(๒) ปัญหาการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก 

(๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และสิทธิในการพฒันา

(๔) สิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน 

(๕) สิทธิมนษุยชนศกึษา 
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ความร่วมมือ) โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน จากทั้ง ๔ สถาบันข้างต้น ซึ่งปฏิญญา
ความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

 

 
  

 

(๒) ปฏญิญาความรว่มมือของ SEANF  

(SEANF Declaration of Cooperation) 

 
ในการประชุมประจ าปี ครั้งที่ ๖ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี ๒๕๕๒ ที่ประชุม 

SEANF จึ ง ไ ด้ ต ก ล ง ร่ ว ม กั น ที่ จ ะ จั ด ท า ข้ อ บั ง คั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ( Rules of Procedure)  ขึ้ น  
เพ่ือก าหนดรูปแบบหรือวิธีในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อ
กรอบความร่วมมือจาก “ANF” เป็น “South East Asia National Human Rights Institutions Forum” 
หรือ “SEANF” เพ่ือสะท้อนการเป็นกลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
นอกจากนี้ สมาชิกยังได้เห็นชอบให้มีการประสานงานหรือการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอ่ืน ๆ หรือกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่มิใช่สมาชิก เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต 

๑.
• การรว่มมือกนัทัง้ในรูปแบบทวิภาคีและพหภุาคีในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ในดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีไดร้บัความเห็นชอบรว่มกนั

๒.

• การพฒันายทุธศาสตรใ์นระดบัภมูิภาคเพ่ือสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชนและ
การสนบัสนนุใหม้ีหารือรว่มกบัภาครฐับาลของประเทศสมาชิกถงึความจ าเป็นในการจดัตัง้
กลไกสิทธิมนษุยชนท่ีเหมาะสมของอาเซียน หรือองคก์รอื่นใดตามกฎบตัรอาเซียน

๓.
• การปรกึษาหารือรว่มกนัเพ่ือใหภ้ารกิจกรอบความรว่มมือนีเ้ป็นภารกิจประจ าของแตล่ะ
สถาบนั และการมีขอบเขตการท างานท่ีชดัเจน

๔.
• ใหม้ีการประชมุรว่มกนัอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครัง้ โดยหมนุเวียนการท าหนา้ท่ีเจา้ภาพ
ในการประชมุตามล าดบัอกัษร หรือตามท่ีสมาชิกเห็นสมควร

๕.

• ควรสนบัสนนุใหม้ีความรว่มมือรว่มกบัองคก์รอื่น (joint efforts) ในดา้นสิทธิมนษุยชน 
ทัง้ในสว่นขององคก์รภาครฐั องคก์ารเอกชน หรือองคก์รภาควิชาการ ใหเ้ขา้มามี
สว่นรว่มกนัในการผลกัดนัใหม้ีการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัประเทศ 
ระดบัภมูิภาค และระดบัระหวา่งประเทศ
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คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) รวมทั้งการเสนอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ตลอดจนการท างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 

ต่อมาในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่  ๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
ในปี ๒๕๕๓ ที่ประชุม SEANF จึงได้มีการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต 
(PDHJ) อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือล าดับที่ ๕ และในการประชุมประจ าปี  
ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุม SEANF จึงได้มีการรับรอง 
การเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) อย่างเป็นทางการ และ
นับเป็นสมาชิกล่าสุดของ SEANF ในล าดับที่ ๖ ๑ 

 

 

๒.๒ สมาชิก SEANF  

 ปัจจุบัน SEANF มีสมาชิกรวมจ านวน ๖ สถาบัน ดังนี้  
 

สมาชิก SEANF ตราสัญลักษณ์ 

  
 
(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย 
(National Commission on Human Rights of 
Indonesia หรือ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia : 
Komnas HAM)   

  

                                                             
๑
  ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการพิจารณาตราสญัลกัษณอ์ย่างเป็นทางการ ของ SEANF ซึง่สมาชิก SEANF ยงัไมไ่ดใ้หก้ารรบัรองรว่มกนั 

 
ตราสัญลกัษณ์น้ีใช้แทนกรอบความร่วมมือของ SEANF ในช่วงแรก 

เพ่ือสื่อความหมายถึงความร่วมมือกันในการคุ้มครองและส่งเสรมิสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑ 
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สมาชิก SEANF ตราสัญลักษณ์ 

(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 
(Human Rights Commission of Malaysia หรือ 
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia : SUHAKAM)  

 
  

(๓) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา 
(Myanmar National Human Rights Commission  
: MNHRC)  

 
  

 
(๔) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ 
(Commission on Human Rights of the Philippines 
: CHRP)   
  

 
 
(๕) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. 
(National Human Rights Commission of Thailand 
: NHRCT) 
 

 

  

(๖) ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต            
(Provedor for Human Rights and Justice หรือ 
Provedória dos Direitos Humanos e Justiça: PDHJ) 
Timor-Leste            

 

 (๓) ขอ้มูลเกีย่วกบัสมาชิก SEANF ทกุสถาบนั 
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๒.๓ โครงสรา้งและรูปแบบการด าเนินงานของ SEANF 

SEANF ได้ให้การรับรองข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) แล้ว โดยให้มี 
ผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามท่ีที่ประชุมได้มีมติในระหว่างการประชุม
ประจ าปี SEANF ครั้งที่ ๑๗ แบบทางไกล ซึ่ง RoP ได้ก าหนดหลักการและวิธีการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
สมาชิก SEANF ดังนี้ 

๒.๓.๑ การท าหนา้ที่ประธาน SEANF   

ให้สมาชิก SEANF หมุนเวียนกันท าหน้าที่ประธาน SEANF มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเรียงตามล าดับ
อักษรโรมันของประเทศสมาชิก SEANF ได้แก่ (๑) Indonesia (Komnas HAM) (๒) Malaysia (SUHAKAM) 
(๓) Myanmar (MNHRC) (๔) Philippines (CHRP) (๕) Thailand (กสม.) และ (๖) Timor-Leste (PDHJ) 
โดยในปี ๒๕๖๔ SUHAKAM จะท าหน้าที่ประธาน SEANF จากนั้น MNHRC CHRP กสม. และ PDHJ จะท า
หน้าที่ประธาน SEANF ตามล าดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะท าหน้าที่ประธาน 
SEANF ครั้ งต่อไป ในปี ๒๕๖๗ โดยในการรับต าแหน่งประธาน SEANF นั้นจะเกิดขึ้นในวันสุดท้าย 
ของการประชุมประจ าปี โดยให้เริ่มท าหน้าที่จากวันนั้นจนถึงวันสุดท้ายของการประชุมประจ าปีในครั้งถัดไป  

 

ล าดบัการท าหนา้ที่ประธาน SEANF      

 

(๔) 

 

การประชุม 
วนั/เดือน/ปี 

และสถานที่จดัประชุม 
สถาบนัที่ท าหนา้ที่ประธาน SEANF 

คร้ังที่ ๑  
(SEA NHRI FORUM) 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
ณ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

คร้ังที่ ๒  
(SEA NHRI FORUM) 

๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของมาเลเซีย (SUHAKAM) 

รูปแบบของสถาบนัสทิธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF  

สมาชิก SEANF ทัง้ ๖ สถาบนัมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนั ๒ รูปแบบ ไดแ้ก ่
(๑) รูปแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (COMMISSION) ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนีจ้ะจัดตัง้สถาบนั 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรูปแบบคณะกรรมการ ได้แก่ KOMNAS HAM ของอินโดนีเซีย SUHAKAM ของมาเลเซีย 
MNHRC ของเมียนมา CHRP ของฟิลปิปินส ์และ กสม. ของไทย 
(๒) รูปแบบผูต้รวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) มี ๑ สถาบนั คือ PDHJ ของติมอร-์เลสเต ซึ่งรูปแบบการด าเนินงาน 
ในลกัษณะนีส้ว่นใหญ่จะเป็นสมาบนัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติในภมูิภาคยโุรปตะวนัออก อเมรกิากลาง และอเมรกิาใต ้
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การประชุม 
วนั/เดือน/ปี 

และสถานที่จดัประชุม 
สถาบนัที่ท าหนา้ที่ประธาน SEANF 

คร้ังที่ ๓ 
(SEA NHRI FORUM) 

๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของอินโดนีเซีย (Komnas HAM)

คร้ังที่ ๔ 
(ANF) 

๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของฟิลิปปินส์ (CHRP) 

คร้ังที่ ๕ 
(ANF) 

๑๙-๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 
ณ กรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

คร้ังที่ ๖ 
(SEANF) 

๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ เมืองยอร์กจาการ์ตา                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) 

คร้ังที่ ๗ 
(SEANF) 

๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของมาเลเซีย (SUHAKAM) 

คร้ังที่ ๘ 
(SEANF) 

๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของฟิลิปปินส์ (CHRP) 

คร้ังที่ ๙ 
(SEANF) 

๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

คร้ังที่ ๑๐ 
(SEANF) 

๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ กรุงดิลี  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ)              

คร้ังที่ ๑๑ 
(SEANF) 

๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) 

คร้ังที่ ๑๒ 
(SEANF) 

๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ กรุงปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของมาเลเซีย (SUHAKAM) 

คร้ังที่ ๑๓ 
(SEANF) 

๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ กรุงเนปิดอว์  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของเมียนมา (MNHRC) 

คร้ังที่ ๑๔ 
(SEANF) 

๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของฟิลิปปินส์ (CHRP) 

คร้ังที่ ๑๕ 
(SEANF) 

๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ กรุงเทพมหานคร  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
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การประชุม 
วนั/เดือน/ปี 

และสถานที่จดัประชุม 
สถาบนัที่ท าหนา้ที่ประธาน SEANF 

คร้ังที่ ๑๖ 
(SEANF) 

๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงดิลี  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต (PDHJ)              

คร้ังที่ ๑๗ 
(SEANF)

๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
แบบทางไกล  

คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ 
ของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) 

  

 

(๕) สรุปผลการประชุมประจ าปีของ SEANF 

ตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ ถงึปจัจุบนั 

 

๒.๓.๒ การตดัสนิใจของ SEANF   

การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของ SEANF จะด าเนินการร่วมกันโดยผ่านกลไกของการประชุม            
ซึ่งในแต่ละปี SEANF มีการประชุม ประกอบด้วย การประชุมประจ าปี (annual meeting) ปีละ ๑ ครั้ง 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (technical meeting) ปีละ ๒ ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ ซึ่งประธาน 
SEANF อาจจัดขึ้นตามความจ าเป็นหรือสถานการณ์เร่งด่วน หรือ การประชุมในประเด็นส าคัญ (thematic 
issues) ที่สมาชิกได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดขึ้น รวมทั้ง การประชุมตามแผนงาน/โครงการ หรือ การประชุม
คณะท างาน โดยให้การตัดสินใจของสมาชิก SEANF ต้องอยู่บนหลักการฉันทามติ (consensus)  

๒.๓.๓ การด าเนินการของ SEANF    

เนื่องจากปัจจุบันการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ยังด าเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย  
ท าให้ฝ่ายส านักงานของสมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นประธาน SEANF จะต้องท าหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ของ SEANF ในปีที่ท าหน้าที่ประธาน SEANF ด้วย โดยประธาน SEANF จะท าหน้าที่จัดประชุมของ SEANF  
ปีนั้น ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมและการเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้ง 
การท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก SEANF ตลอดจนการประสานความร่วมมือ
ร่วมกับองค์กรภายนอก 

 

๒.๔ ขอ้บงัคบัการด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF 

ดังได้กล่าวแล้วว่า สมาชิกได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดท าข้อบังคับการด าเนินงาน (Rules of 
Procedure: RoP) ของ SEANF ตั้งแต่คราวการประชุมประจ าปี ครั้งที่  ๖ เมื่อปี ๒๕๕๒ และต่อมา 
เมื่อปี ๒๕๕๙ Komnas HAM ได้น าเสนอร่าง RoP ร่างแรกให้ที่ประชุม SEANF พิจารณา ซึ่งสมาชิก SEANF            
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ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน 
(provisionally adopted) ในคราวการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือให้ Komnas HAM ได้ใช้เป็นเอกสารในการเจรจาหารือเกี่ยวกับ 
การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการ SEANF ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ต่อมาในการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  
Komnas HAM ได้ยกประเด็นการลงนามขึ้นหารือในที่ประชุม ซึ่งในโอกาสนี้สมาชิก SEANF ได้พิจารณา 
ร่าง RoP ที่ได้ให้การรับรองไว้พลางก่อน (provisionally adopted) ไว้แล้ว และเห็นชอบร่วมกันให้มี 
การแก้ไขร่าง RoP ดังกล่าวเล็กน้อย โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการลงนาม RoP ฉบับนี้อย่างเป็นทางการ 
ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ และให้ RoP นี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ลงนาม อย่างไรก็ตาม 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การประชุมประจ าปีของ SEANF 
ครั้งที่ ๑๗ ไม่สามารถจัดขึ้นได้ ณ ประเทศเจ้าภาพ แต่ได้มีการจัดขึ้นในรูปแบบทางไกล Komnas HAM จึงได้
ยกเรื่องนี้ขึ้นหารือในระหว่างการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ แบบทางไกล ซึ่งที่ประชุมประจ าปี 
SEANF ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันให้มีการลงนาม RoP ฉบับนี้ร่วมกัน โดยควบคู่กัน ทั้งโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และการลงนามในเอกสารจริง โดยให้การลงนามนั้นลงวันที่ในเอกสารเป็นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓  

ข้อบังคับการด าเนินงานของ SEANF ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนอารัมภบท (Preamble) และ            
ส่วนเนื้อหา (Chapter) รวม ๙ หมวด จ านวน ๒๖ ข้อ ประกอบด้วย  
 

หมวด เรื่อง 

หมวดที่ ๑ ค านิยาม (ข้อ ๑) 
หมวดที่ ๒ การจัดตั้งและชื่อองค์กร (ข้อ ๒) 
หมวดที่ ๓ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง SEANF (ข้อ ๓) 
หมวดที่ ๔ ขอบเขตและการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ ๔) 
หมวดที่ ๕ สมาชิกภาพ (ข้อ ๕-๘) 
หมวดที่ ๖ โครงสร้างของ SEANF 

- โครงสร้าง (ข้อ ๙-๑๐) 
- คณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๑๑) 
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ข้อ ๑๒) 
- ที่ตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF (ข้อ ๑๓-๑๖)  

หมวดที่ ๗ วิธีการด าเนินงาน (Modality) 
- การประชุมประจ าปี (ข้อ ๑๗)  
- การจัดท ารายงานประจ าปี (ข้อ ๑๘)  
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- ความสัมพันธ์กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอ่ืน  (ข้อ ๑๙) 
หมวดที่ ๘ ข้อก าหนดทั่วไป 

- หน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ (ข้อ ๒๐)  
- สภาพนิติบุคคล (ข้อ ๒๑)  
- การจัดหาเงินทุน (ข้อ ๒๒)  
- การรับรองและการแก้ไขข้อบังคับ (ข้อ ๒๓)  
- การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก (ข้อ ๒๔) 

หมวดที่ ๙  การบริหารจัดการ 
- ภาษาในการปฏิบัติงาน (ข้อ ๒๕) 
- ภารกิจที่อยู่นอกเหนือข้อบังคับนี้ (ข้อ ๒๖) 

 

 

 

(๖) สรุปสาระส าคญัของขอ้บงัคบัการด าเนินงาน (Rules of Procedure: 

RoP) ของ SEANF 

  

 
(๗) ขอ้บงัคบัการด าเนินงาน (RoP) ของ SEANF (ฉบบัเตม็)  

 

๒.๕ การเตรยีมจดัต ัง้ส านกังานเลขาธกิารถาวร SEANF (SEANF Permanent Secretariat) 

๒.๕.๑ ความเป็นมาของการจดัต ัง้ส านกังานเลขาธิการถาวร SEANF 

นับตั้งแต่การประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๑ เมื่อปี ๒๕๕๗ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่ประชุม SEANF ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว (initial  
ad interim SEANF Permanent Secretariat) โดย Komnas HAM ได้เสนอที่จะเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้  
ซึ่งต่อมาในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
ที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ชั่วคราว มีที่ตั้ง ณ ส านักงานของ Komnas HAM และ 
Komnas HAM รับที่จะศึกษากฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF 
ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๕๙ SEANF ได้เห็นชอบให้ Komnas HAM ด าเนินกระบวนการภายในประเทศที่เกี่ยวกับ 
การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF พร้อมทั้งการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุน การจัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน (roadmap) ในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF 
และต่อมาในปี เดียวกัน SEANF ได้จัดให้ มีการประชุมพิ เศษของ SEANF เ พ่ือพิจารณาในเรื่ องนี้   
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ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ Komnas HAM จัดท าร่างธรรมนูญ 
ของ SEANF และข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ ซ่ึงรวมไปถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมประจ าปีของ
ส านักเลขาธิการถาวร SEANF 

ต่อมาในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา Komnas HAM ได้น าเสนอร่างธรรมนูญในการจัดตั้งส านักเลขาธิการถาวร SEANF  
ฉบับแรก ซึ่งต่อมาเอกสารนี้ถูกเรียกว่า “ข้อบังคับการด าเนินงาน” (Rules of Procedure: RoP) พร้อมเสนอ
งบประมาณท่ีสมาชิกจะต้องช าระต่อปี พร้อมทั้งได้แจ้งให้สมาชิก SEANF ทราบว่าในการจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้ง
ส านักเลขาธิการถาวร SEANFนั้น จ าเป็นจะต้องมีการจัดท ากฤษฎีกาของประธานาธิบดีว่าด้วย SEANF 
(Presidential Decree on SEANF) ซึ่ งจ าเป็นจะต้องมี เอกสารเบื้องต้น ๓ รายการ ได้แก่  ข้อบังคับ 
การด าเนินงาน (Rules of Procedure: RoP) เอกสารทางวิชาการ (academic paper) และข้อตกลง 
ของประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) และต่อมาในการประชุมประจ าปีของ SEANF  
ครั้งที่ ๑๔ เมื่อปี ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ที่ประชุมได้เห็นชอบกับร่างข้อบังคับ 
การด าเนินงาน (RoP) ที่ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นและได้มีการรับรองไว้พลางก่อน (provisionally approved) 
เพ่ือให้ Komnas HAM สามารถน าไปด าเนินการได้ตามกระบวนการภายในประเทศ นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยังได้
มีการหารือเกี่ยวกับจ านวนเงินค่าสมาชิก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันทีจ่ านวนปีละ ๓,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ  
 

 (๘) ความเป็นมาของการจดัต ัง้ส านกังานเลขาธกิารถาวร SEANF  

 

 ๒.๕.๒ หน้าที่และอ านาจของส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ตามขอ้บงัคบัการด าเนินงาน 

(RoP) 

ส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ซึ่งจะมีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีหน้าที ่
และอ านาจ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับการด าเนินงาน (RoP) ของ SEANF ที่ส าคัญ ได้แก่   
การช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก SEANF โดยจัดการประชุมระหว่างสมาชิก SEANF และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอ่ืน ๆ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้กับกรอบความร่วมมือ ด าเนินภารกิจประจ าวันของ SEANF 
และด าเนินการตามมติของ SEANF ท าหน้าที่ในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิก SEANF  
การจัดโครงการและกิจกรรมที่ริเริ่มโดย SEANF ที่เป็นการส่งเสริมประเด็นความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน  
การช่วยเหลือในการก าหนดประเด็นส าคัญ ประสานกิจกรรม ปรับปรุงการใช้ประโยชน์และการระดม
ทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก SEANF เพ่ือการมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เป็นต้น  
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(๙) หนา้ที่และอ านาจของส านกังานเลขาธกิารถาวร SEANF  

ตามขอ้บงัคบัการด าเนินงาน (RoP) 
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การด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือของ SEANF เป็นไปในรูปแบบที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา 
ร่วมกันระหว่างสมาชิก SEANF ซึ่งอยู่บนหลักการของการปรึกษาหารือระหว่างกัน การหมุนเวียนกันท าหน้าที่
ประธาน SEANF ตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก ส่วนการตัดสินใจที่อยู่บนหลักการ
ฉันทามติ (consensus) และการให้ส านักงานของสมาชิกที่ท าหน้าที่ประธาน SEANF ในปีนั้น ๆ ท าหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของ SEANF ซึ่งจนถึงปัจจุบัน SEANF มีเอกสารอ้างอิงร่วมกัน ๓ ฉบับ คือ  

 
 

 
 

 
 
 
 

(๑) ปฏิญญาความรว่มมือ 
(Declaration of Cooperation)

(๒) ขอ้บงัคบัการด าเนินงาน 
(Rules of Procedure: RoP) 

(๓) แผนยทุธศาสตรข์อง SEANF (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

บทที่ ๓ 

รูปแบบการด าเนินงานและกลไกภายใตค้วามรว่มมือของ SEANF 
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โดยSEANF มีรูปแบบการด าเนินงานและกลไกภายใต้ความร่วมมือโดยภาพรวม ดังนี้  

๓.๑ การประชุมภายใตก้รอบความรว่มมือ SEANF  

ในปัจจุบัน สมาชิก SEANF จะหมุนเวียนกันเป็นประธานของ SEANF โดยมีวาระคราวละ ๑ ปี           
ซึ่งประธาน SEANF จะท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ และเป็นประธานการประชุมในระหว่าง 
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานของ SEANF โดยในแต่ละปี SEANF จะมีการจัดประชุมใน ๔ ลักษณะ 
ประกอบด้วย 

(๑) การประชุมประจ าปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting)  

มีการประชุมปีละ ๑ ครั้ง ณ ประเทศที่ท าหน้าที่เป็นประธานของ SEANF โดยเป็นการประชุมหารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะมีหัวข้อหลักท่ีประเทศเจ้าภาพให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษและประเด็นอ่ืนที่สมาชิก SEANF อาจเสนอให้มีการหยิบยกขึ้นหารือประกอบกันขึ้นเป็นระเบียบ
วาระของการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ/
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท าหน้าที่เป็นผู้แทนและหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก SEANF พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  

(๒) การประชุมระดบัเจา้หนา้ที่ (Technical Working Group Meeting: TWG)  

จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสมาชิก  SEANF  
และ/หรือประเทศสมาชิก ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การก าหนดประเด็นส าคัญในระดับภูมิภาคร่วมกัน และการเตรียมการส าหรับการประชุมประจ าปี  โดยผู้แทน
ของสมาชิ ก  SEANF ที่ เ ข้ า ร่ วมการประชุ ม  ได้ แก่  หั วหน้ าสู งสุ ด 
ของส านักงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือ
ของ SEANF อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับรูปแบบการประชุมของ SEANF 
เป็นรูปแบบออนไลน์ จึงได้มีประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
รองประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าร่วมในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ด้วย  

(๓) การประชุมสมยัพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดข้ึนโดยสมาชิก 

SEANF  

จัดขึ้นตามวาระ ความจ าเป็น หรือสถานการณ์เร่งด่วนตามที่สมาชิกจะตกลงกัน ซึ่ง อาจจะเป็น 
การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกหรือมีหน่วยงานภายนอกจัดประชุมร่วมกับสมาชิก SEANF ซึ่งในแต่ละปีจะจัด
ขึ้นประมาณปีละ ๑-๒ ครั้ง 

 
(๑) ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ 

การประชุมระดับเจ้าหน้าที ่(TWG) 
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(๔) การประชุมคณะท างาน 

เป็นการประชุมของคณะท างานที่ SEANF จัดตั้งขึ้นเฉพาะ เพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งก่อนน าเข้าสู่การตัดสินใจของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่หรือการประชุมประจ าปีของ SEANF หรือการ
ด าเนินการที่เป็นภารกิจประจ าที่จะต้องขอความเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะมีรูปแบบและวิธีการประชุมตามที่ฝ่าย
เลขานุการก าหนด โดยในปี ๒๕๖๔ มีคณะท างานที่ยังด าเนินการอยู่ ได้แก่ คณะท างานยุทธศาสตร์ 
การสื่อสารของ SEANF (SEANF Strategic Communications Working Group) คณะท างานของ SEANF 
เ พ่ือพิจารณาข้อเสนอของ กสม. ที่ เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน  (Working Group to Discuss  
the NHRCT’s New Proposal Relating to Torture Prevention: WGTP) คณะท า ง าน ด้ า น วิ ช า ก า ร 
เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Technical Working Group to Develop the Strategic Plan) 

 

๓.๒ แผนยุทธศาสตรข์อง SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และประเด็นยุทธศาสตรด์า้นสิทธิมนุษยชน 

(Strategic Human Rights Priorities) 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๒ ของ SEANF ซึ่งจัดท าขึ้นโดยต่อเนื่องจาก 
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)๑ โดยสมาชิก SEANF ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ถือเป็นกลไกก าหนดทิศทางความร่วมมือกันของสมาชิก SEANF ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

 

 

(๒) วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์อง SEANF  

 

๓.๒.๑ ขอบเขตการด าเนินงาน (Strategic Areas)  

แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) การสร้างสถานะท่ีน่าเชื่อถือและสถานะทางกฎหมายของ SEANF 
(๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

                                                             
๑
 แผนยทุธศาสตรข์อง SEANF ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เนน้ประเดน็ส าคญั ๕ ประเดน็ ไดแ้ก่  

(๑) ปัญหาการก่อการรา้ย  
(๒) ปัญหาการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะผูห้ญิงและเดก็  
(๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม และสิทธิในการพฒันา  
(๔) สิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน  
(๕) สิทธิมนษุยชนศกึษา  
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(๓) การส่งเสริมบทบาทการรณรงค์ในด้านสิทธิมนุษยชน 
(๔) การด าเนินงานร่วมกันในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
(๕) การมีท่าที (position) ร่วมกันในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๓.๒.๒ ประเด็นยทุธศาสตรด์า้นสทิธมินุษยชน (Strategic Human Rights Priorities)  

หัวใจส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ SEANF คือ ประเด็นส าคัญ (priority issues) ที่ได้ก าหนดหัวข้อหลัก 
(theme) ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาชิก SEANF ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 
(Strategic Human Rights Priorities) ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จ านวน ๖ ประเด็น ได้แก่   

(๑) การเคลื่อนย้ายของบุคคล รวมทั้งแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้ลี้ภัย และผู้
แสวงหาที่ พักพิง (The movement of peoples, including migrant workers, trafficking in persons, 
and refugees and asylum seekers) 

(๒) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights)  
(๓) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Environment and Human Rights, including climate justice) 
(๔) ปัญหาการก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว (Terrorism and Extremism)  
(๕) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง (The rights of vulnerable groups)   
(๖) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 

 

ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน

ในเชิงยุทธศาสตร์
ของ SEANF
(พ.ศ.2560-

2564)

๑.
การ

เคลื่อนย้าย
ของบุคคล 

๒. 
ธุรกิจและ           

สิทธิมนุษยชน 

๓. 
สิ่งแวดล้อม

และ           
สิทธิมนุษยชน ๔. 

ปัญหาการ           
ก่อการร้าย
และแนวคิด
แบบสุดขั้ว 

5. 
สิทธิมนุษยชน

ของกลุ่มที่
เปราะบาง  

6. 
เป้าหมาย             
การพัฒนา           
ที่ยั่งยืน  

CHRP 

กสม. Komnas 

HAM 

ทุกสถาบัน 

SUHAKAM 

CHRP 
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อย่างไรก็ตาม จากประเด็นส าคัญของ SEANF ทั้งหมด สมาชิก SEANF แต่ละสถาบันให้ความส าคัญ

และมีบทบาทที่โดดเด่นในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป เช่น Komnas HAM มีบทบาทส าคัญในประเด็น 
การพัฒนาที่ยั่งยืน SUHAKAM มีบทบาทส าคัญในประเด็นปัญหาการก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว CHRP  
มีบทบาทส าคัญในประเด็นการเคลื่อนย้ายของบุคคล และสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน กสม. มีบทบาทส าคัญ
ในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ขณะที่ประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบางเป็นประเด็นที่ได้รับ 
ความสนใจและความส าคัญจากสมาชิก SEANF ทุกสถาบัน 
 

 

 

(๓) แผนยทุธศาสตรข์อง SEANF (SEANF Strategic Plan) 

  

 

(๔) การด าเนินการตามประเด็นยทุธศาสตรด์า้นสทิธมินุษยชน            

(Strategic Human Rights Priorities) ของ SEANF ที่ส าคญั                

ระหวา่งปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

  



- ๒๕ - 
 

 
        
     
  แม้ SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับอนุภูมิภาค                 
แต่ SEANF ก็เป็นกลไกความร่วมมือที่ส าคัญในการเชื่อมโยง กสม. เข้ากับกรอบความร่วมมือในระดับอ่ืน ๆ 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในทุกระดับทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งความสัมพันธ์ของ SEANF กับกลไก 
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อทิศทาง  
การด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 
 

 

SEANF 
กับกลไกและ
ความร่วมมือ

ด้านสิทธิมนุษยชน
อืน่ ๆ

๑. ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
(GANHRI และ APF)

๒. ความร่วมมือกับ
กลไกอาเซียน

๓. ความร่วมมือกับผู้
มีส่วนได้เสียใน

ภูมิภาค

 

บทที่ ๔ 

ความเช่ือมโยงระหว่าง SEANF กบักลไกความรว่มมือ 

ดา้นสทิธิมนุษยชนในระดบัโลกและระดบัภมูิภาค 
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๔.๑ ความร่วมมือระหว่างสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดบัภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (APF) และ 

ในระดบัโลก (GANHRI) 

กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) และกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights 
Institutions: APF) เป็นกรอบความร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกของสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครือข่ายหรือหน่วยงานตัวแทนของสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากทั่วโลก รวมทั้งเพ่ือช่วยการจัดตั้งและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การรับรองความเป็นอิสระและศักยภาพการท างานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักการปารีส โดย APF ถือเป็นกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค ๑ ใน ๔ ภูมิภาค  
ภายใต้ระบบของ GANHRI ซึ่งเป็นกลไกในระดับโลก ในขณะที่ SEANF นั้นเป็นกลไกความร่วมมือของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นอิสระจากระบบของ GANHRI และ 
APF โดย SEANF จะมีการก าหนดระบบและวิธีการในการบริหารจัดการกรอบความร่วมมือของตนเอง  
มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งเป็นอิสระจากทั้ง GANHRI และ APF อย่างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่าง SEANF กับ GANHRI และ APF มีในบริบท ดังนี้ 

(๑) สมาชิกภาพ  
สมาชิกของ SEANF ทุกประเทศล้วนเป็นสมาชิกของ GANHRI และ APF ด้วย และได้รับประโยชน์

จากระบบและความร่วมมือในกรอบของ GANHRI และ APF รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกรอบ
ความร่วมมือของ GANHRI และ APF  

 

 

(๑) ขอ้มูลเกีย่วกบั GANHRI 

  

 

(๒) ขอ้มูลเกีย่วกบั APF 

 
(๒) การเข้ารับการประเมินสถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (SCA)  
ดังได้กล่าวแล้วว่าสมาชิกของ SEANF ทั้ง ๖ สถาบันต่างเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ 

ของ GANHRI และ APF ทั้ งหมด ดังนั้น สมาชิก SEANF ทั้ งหมดจึงต้องได้รับการประเมินสถานะ 
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จากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (Sub-Committee on 
Accreditation: SCA) ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นกลไกภายใต้ความร่วมมือของ GANHRI เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินการด าเนินงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักการปารีส (Paris Principles) โดยผลการประเมินจะแบ่งเป็น ๓ สถานะ ได้แก่  

- กลุ่ม A คือ มีความสอดคล้องกับหลักการปารีส  
- กลุ่ม B คือ มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสในบางส่วน ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกลุ่ม 

B จะถูกจัดให้มสีถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ในกรอบความร่วมมือของ GANHRI และ APF  
- กลุ่ม C คือ ไม่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเลย และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิก

ของ GANHRI๑  
ในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) มีสมาชิกของ SEANF ที่มีสถานะ “A” จ านวน ๔ สถาบัน และสถานะ B” 

จ านวน ๒ สถาบัน ได้แก่ 
 

สถานะ สถาบัน 

A - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) 
- ผู้ตรวจการของติมอร์-เลสเต (PDHJ) 

B - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา (MNHRC) 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย (กสม.) 

 

(๓)   

 
ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยนั้น ได้รับการสัมภาษณ์กับ SCA  

เพ่ือการประเมินสถานะครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อมา SCA ได้แจ้งมติว่าให้เลื่อน 
การพิจารณาการประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยออกไปเป็นเวลา ๑๘ เดือน 
เพ่ือให้ กสม. ได้มีโอกาสด าเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลบางประเด็นของ SCA เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
เชิงสถาบันและประสิทธิผลตามหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ หลักการปารีส 
(Paris Principles) มากยิ่งขึ้น 

 
 

                                                             
๑
 ตามล าดับชั้นของสถานะยังมีระดับ a b และ c อยู่ แต่ในปัจจุบันไม่มีการจัดให้สมาชิกของ GANHRI สถาบันใดอยู่ในกลุ่ม c แล้ว 
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(๓) การพัฒนาศักยภาพ  
ทั้ง GANHRI และ APF ต่างมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ โดย GANHRI จะเน้นการฝึกอบรมในประเด็น 
เชิงโครงสร้างและทางด้านนโยบาย ซึ่ง GANHRI จะมีการจัดฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะการฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ( International Human Rights 
Mechanism)  ในขณะที่  APF จะเน้นการมี โครงการหรือกิจกรรมที่ ต่อเนื่ อง  ซึ่ ง เป็นการฝึกอบรม  
หรือการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ทั้งที่ APF ริเริ่มขึ้นเอง 
หรือการให้ความร่วมมือร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา SEANF เคยร้องขอให้ APF 
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับสมาชิก SEANF ด้วย  
 

 

(๔) ตวัอย่างการด าเนินการฝึกอบรมที่ APF จดัใหก้บั SEANF 

   
  (๔) การสนับสนุนกระบวนการเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (capacity assessment)  
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 สมาชิก SEANF ทุกประเทศล้วนเคยเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเอง (capacity assessment) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย APF โดยความร่วมมือร่วมกับโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และส านักงานข้าหลวงใหญ่ 
เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights:  OHCHR) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดย APF จะท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมิน ทั้งนี้ ในกระบวนการประเมิน 
จะจัดให้คณะกรรมการได้ท าการประเมินศักยภาพของตนเอง (Commission to Undertake a Capacity 
Assessment: CA) จากข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์บุคคลภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียบางส่วน อาทิ ภาครัฐบาลและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และการให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของส านักงานได้เป็นผู้ประเมินตนเองโดยผ่านการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือให้คณะกรรมการน าผลลัพธ์ของการประเมินที่ได้รับไปวางแผนความจ าเป็นในการพัฒนา 
ต่อในรอบ ๕ ปีต่อไป โดยการเข้ารับการประเมินศักยภาพตนเองนี้เป็นกิจกรรมภาคความสมัครใจ และสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถแสดงความประสงค์ในการเข้ารับการทบทวนการประเมิน (Capacity 
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Assessment Reviews: CAR)  ได้ภายหลังจากการเข้ารับประเมินในรอบก่อนหน้านั้นมาแล้ว ๓-๔ ปี  
ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิก SEANF ได้เคยเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้วทุกสถาบัน 
 

 

(๕) ตวัอย่างบทบาทที่ส าคญัของสมาชิก SEANF ในกรอบความรว่มมือ 

ของ GANHRI และ APF 

 

๔.๒ ความรว่มมือกบักลไกดา้นสทิธมินุษยชนของอาเซยีน 

กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR ถือเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยการผลักดัน
ร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณะท างานเพ่ือกลไก           
สิ ทธิ มนุษยชนอา เซี ยน  (The Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism)  ซึ่ ง เป็ น
คณะท างานที่มีภาคส่วนผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการ ซึ่งในระยะแรกได้มี
การจัดการประชุมว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Workshop on the ASEAN Mechanism on Human 
Rights) ขึ้นร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จนน ามาสู่การจัดตั้ง AICHR จึงถือได้ว่า AICHR เกิดขึ้น 
โดยความพยายามในการผลักดันร่วมกันของหลาย ๆ ภาคส่วนในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้วย  

ภายหลังที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว SEANF ตระหนักเสมอว่ากลไกนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญ
ของอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง SEANF ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนให้กลไกนี้มีการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ที่ AICHR ได้รับ 
การจัดตั้งในปี ๒๕๕๒ กลไกนี้ไม่เคยมีการประชุมและความร่วมมือร่วมกับ SEANF ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
มาก่อน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อจ ากัดของ AICHR ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ท าหน้าที่ 
ให้ค าปรึกษาหารือ (consultative) ซึ่งท าหน้าที่ครอบคลุมถึงภารกิจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่ยังคง
ไม่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการตัดสินใจร่วมกันต้องอยู่บนหลักการฉันทามติ แต่ก็มี 
ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างกันเกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ   

ในความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการนั้น SEANF ได้มีการประสานความร่วมมือร่วมกับ AICHR  
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น SEANF ได้เชิญผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR บางประเทศเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการด าเนินการ และพัฒนาการที่ส าคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  
ในการประชุมของ SEANF ขณะเดียวกัน AICHR ก็มักจะเชิญสมาชิก SEANF ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาที่ผู้แทน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนใน AICHR ประเทศต่าง ๆ จัดขึ้นด้วยอย่างสม่ าเสมอด้วย  
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อย่างไรก็ตาม ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต ผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์-เลสเต ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๒ ได้ยกระเบียบวาระ  
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง AICHR และ SEANF ขึ้นหารือในที่ประชุม ตามท่ีผู้แทนของ Komnas HAM เสนอ 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้แทน AICHR อินโดนีเซีย ได้เสนอความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วม (engage) กับ SEANF  
อย่างเป็นทางการ ซึ่งในท้ายที่สุด ที่ประชุมได้มีมติให้ประธาน SEANF ส่งจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการ 
ถึง AICHR เพ่ือแสวงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งต่อมาผู้แทน AICHR อินโดนีเซีย 
ได้น าเสนอรูปแบบในการประชุมร่วมกับ SEANF เพ่ือให้ SEANF พิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งสมาชิกได้ให้ 
ความเห็นชอบและในช่วงแรกคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 
๒๕๖๓ แต่ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การประชุมดังกล่าว
ต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม การริเริ่มดังกล่าวได้ท าให้วาระการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง SEANF และ 
AICHR ได้กลายเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ส าคัญของ SEANF ในปี  ๒๕๖๓ ซึ่ ง  Komnas HAM  
ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๓ ได้เสนอแผนที่จะให้มีการประชุมร่วมกับ AICHR โดยการสนับสนุน 
ของผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน
ต่อไป ซึ่งในที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่าง SEANF กับ AICHR มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อในการประชุม
ประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ แบบทางไกล ที่ Komnas HAM เป็นเจ้าภาพ SEANF ได้มีการประชุมหารือ
พิเศษเพ่ือแสวงหาแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่าง SEANF กับ AICHR อย่างไม่เป็นทางการ
ร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยประธาน AICHR ได้แสดงท่าทีเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์กับ SEANF ในการร่วม
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของ AICHR แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของ AICHR  
ที่ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแผนปฏิบัติการส าหรับปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญที่ก าหนดไว้  
๑๑ รายการ อาทิ ประเด็นสิทธิด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น การโต้วาทีระดับเยาวชน และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดย AICHR  
ไดก้ล่าวถึงการให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือโดยการหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง SEANF 
ซึ่งทั้ง ๒ องค์กรเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการหารือร่วมกันต่อไปในประเด็นซ่ึงเป็นที่สนใจร่วมกันในภูมิภาค 

 

๔.๓ ความรว่มมือกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีในภมูิภาค 

เพ่ือส่งเสริมการท าหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษชนในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของสมาชิก SEANF ดังนั้น SEANF จึงมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือในประเด็น 
การป้องกันการทรมานร่วมกันสมาคมต่อต้านการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: 
APT) รวมทั้ง SEANF ไดเ้ชิญองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมคู่ขนานของ SEANF และ
สมาชิก SEANF โดยเฉพาะประธาน SEANF ในแต่ละปี ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ขององค์กรภาค
ประชาสังคมในฐานะตัวแทนของ SEANF ด้วย 
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นอกจากนี้ SEANF ยังได้มีความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก SEANF ที่ส าคัญ คือ สถาบัน Raoul Wallenberg Institute for 
Human Rights and Humanitarian Law (RWI)  ซึ่ ง ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ  SEANF ใ นก า ร เ ผ ยแพร่ ค ว า ม รู้ 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิก SEANF ในประเด็นต่าง ๆ มาแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ขณะเดียวกัน 
SEANF ยังได้มีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอ โดยมีองค์กรที่ส าคัญ 
ได้แก่ ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights:  OHCHR)  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Development Program: UNDP) เป็นต้น 
 

 

(๖) ตวัอย่างกจิกรรมความรว่มมือร่วมกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีในภมูิภาคที่ส าคญั 
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สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงบริบทของ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับ SEANF  
ทั้งที่ได้ด าเนินการผ่านมาและที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจและ 
การก าหนดท่าทีในการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืน ๆ ภายในกรอบ SEANF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบททั้งในเชิงการพัฒนาต่อยอด หรือการริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อน
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ร่วมกับสมาชิกให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งยังแสดงออกถึงความสมานฉันท์ร่วมกัน 
ส าหรับข้อมูลที่รวบรวมขึ้นนี้เกิดจากประสบการณ์การด าเนินการที่ผ่านมาของ SEANF ซ่ึงน าไปสู่การวิเคราะห์
ถึงข้อท้าทาย แนวทางการพัฒนา รวมไปถึงแนวโน้มหรือทิศทางความร่วมมือในอนาคต ดังนี้ 

๕.๑ ประสบการณ์และความส าเรจ็ที่ส าคญัของ SEANF ที่ผ่านมา 

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรอบความร่วมมือนี้ในปี ๒๕๔๗ นั้น SEANF มีบทบาทในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงความส าเร็จของ SEANF นั้น
ค่ อย  ๆ  เกิ ดขึ้ นที ละน้ อยและปรับ เปลี่ ยน ไปตามความ เหมาะสม ของสถานการณ์ และบริ บท 
ของภูมิภาค โดยอาจน าเสนอภาพรวมพัฒนาการและความส าเร็จที่ส าคัญที่ผ่านมาของ SEANF ตาม
ยุทธศาสตร์การท างานตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

๑. การมสีถานะเป็นนิตบุิคคลทีชั่ดเจน
และน่าเชื่อถอื 

๒. การแสดงจุดยืนและการตอบสนอง
ต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญร่วมกัน

๓. การรณรงคด์้านสิทธิมนุษยชน
และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

 

บทที่ ๕ 

ประมวลและวเิคราะหบ์ทบาทของ กสม.  

ในกรอบความรว่มมือ SEANF: ความส าเรจ็และความทา้ทาย 
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๕.๑.๑ การมีสถานะเป็นนิตบิคุคลที่ชดัเจนและน่าเช่ือถอื  

SEANF มีการด าเนินที่ต่อเนื่องในการผลักดันให้กรอบความร่วมมือนี้มีความเข้มแข็งโดยการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการท างานร่วมกันมาเป็นระยะ ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ  
การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร SEANF ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจน มีความสามารถทางกฎหมาย 
และมีทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ เพ่ือยกระดับให้ SEANF  
เป็นกรอบความร่วมมือหรือกลไกสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคท่ีได้รับการยอมรับ
และน่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ซึ่งสถานะล่าสุดนั้น SEANF ได้เห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวร 
SEANF ซึ่งจะมีที่ตั้ง ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  โดยมี Komnas HAM เป็นผู้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนทางกฎหมายภายในประเทศ และสมาชิกที่เหลืออีก ๕ สถาบันท าหน้าที่ ในการสนับสนุน 
การด าเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งขณะนี้การจัดตั้งได้เดินทางมาถึงขั้นตอนการลงนามร่างข้ อบังคับ 
การด าเนินงาน (RoP) ของ SEANF ให้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และการจัดท าข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ 
(HCA) ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซีย 

 ๕.๑.๒ การแสดงจุดยนืและการตอบสนองต่อประเด็นดา้นสทิธมินุษยชนที่ส าคญัรว่มกนั 

SEANF ได้แสดงจุดยืนตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส าคัญในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันแสดง
จุดยืนอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนในภูมิภาค เช่น  

- กรณีสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในเมียนมาที่ SEANF ไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมกันเพ่ือแสดง
ท่าทีต่อเหตุการณ์ที่รัฐบาลเมียนมาใช้ก าลังปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๐  

- การออกถ้อยแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์การปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้น าฝ่ายค้านของเมียนมา  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๗  

- การออกแถลงการณ์เพ่ือสนับสนุนการท างานของกลไกอาเซียนและสหประชาชาติในประเด็น
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อคราวการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งการออกแถลงการณ์ร่วมในนามของ SEANF เพ่ือสนับสนุนการจัดท าเอกสารฉันทามติ
อา เซี ยนว่ าด้ วยแรงงานโยกย้ ายถิ่ น ฐาน  ( SEANF Statement on the ASEAN Consensus on the 
Protection of the Rights of Migrant Workers) เมื่อปี ๒๕๖๐ 

นอกจากนี้ SEANF ยังได้มีการจัดท ารายงานพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานเช่นนี้จะจัดท าขึ้นโดยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก SEANF  
ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภายในประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเนื้อหาสาระ  
ที่ส าคัญของแต่ละประเทศสมาชิก พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น AICHR ACWC ACMW 
และรวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย ได้แก่   
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(๑) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ๒๕๕๔ ที่ SUHAKAM ท าหน้าที่เป็นผู้ยก
ร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF ซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
AICHR ACWC ACMW รวมถึงรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย  

(๒) รายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ ที ่CHRP ท าหน้าที่เป็น
ผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF  

(๓) รายงานพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๒ ที่ PDHJ  
ท าหน้าที่เป็นผู้ยกร่างตามการมอบหมายของที่ประชุม SEANF 

๕.๑.๓ การรณรงคด์า้นสทิธมินุษยชนและการสรา้งเครอืข่ายในภมูิภาค  

(๑) การรณรงคใ์นการจดัต ัง้กลไกสทิธมินุษยชนอาเซียน 

ในระยะเริ่มแรก กรอบความร่วมมือนี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน 
การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งต่อมาจึงเกิดขึ้นเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (AICHR) โดยผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก SEANF ในระยะ
เริ่มแรก ได้ร่วมเข้าพบคณะผู้แทนระดับสูงของอาเซียน (ASEAN High Level Panel: HLP) ที่ท าหน้าที่ 
ในการยกร่างกรอบอ านาจหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body: AHRB)  
โดยได้มีการเข้าพบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลักดันให้กลไกดังกล่าวเป็นกลไกที่สามารถส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนได้อย่างแท้จริง เช่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้เข้าพบคณะผู้แทนระดับสูงที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือยื่นเอกสารท่าทีที่ เน้นย้ าว่ากลไกดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบ 
ของคณะกรรมาธิการ ควรมีอาณัติที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน และความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรณ์ภาคประชาสังคม การมีการด าเนินงานที่โปร่งใส 
การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น ต่อมาภายหลัง 
จากที่ AICHR ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ สมาชิก SEANF ได้เข้าพบคณะผู้แทน
ระดับสูงของอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือยื่นเอกสารแถลงการณ์ทางการเมืองต่อคณะ
ผู้แทนระดับสูงเกี่ยวกับท่าทีต่อกรอบอ านาจและหน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน โดยมีสาระส าคัญที่
แสดงถึงความห่วงกังวลต่อความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของ AICHR ที่เป็นกลไกระหว่างรัฐบาลที่ขาด 
การมีส่วนร่วม ประกอบกับการไม่มีอ านาจในการคุ้มครองหรือรับเรื่องร้องเรียน และการขาดการยอมรับ 
จากเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอให้ AICHR ควรท างานร่วมกับภาคประชาสังคม  
ซึ่งรวมไปถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มากขึ้นด้วย และขอให้ AICHR มีการท างานร่วมกันกับ SEANF 
โดยให้มีการจัดตั้ งกลไกเพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน รวมทั้งให้มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ 
(Memorandum of Co-operation) ระหว่าง AICHR และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ตลอดจน
การขอให้มีการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ AICHR ที่แยกออกมาอย่างเป็นอิสระจากส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน และให้มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอ 
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(๒) การสรา้งเครอืข่ายในภมูิภาคในปจัจุบนั  

แม้จนถึงปัจจุบันความพยายามในการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่มีอ านาจและหน้าที่
ทั้งในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นกลางและเป็นอิสระจากอาเซียนและรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะยังด าเนินการไม่ส าเร็จ แต่ SEANF ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกลไกกลุ่มและความ
ร่ วมมื อระหว่ า ง สถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนในภู มิ ภ าคนี้ ที่ จ ะค่ อยๆ  สร้ า งความ เข้ มแข็ ง  พร้ อมทั้ ง 
การสร้างความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคและในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่มากยิ่งขึ้น ตลอดจน 
การเป็นหนึ่งในองค์กรความร่วมมือหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 
สื่อมวลชน และสมาคมภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๕.๒ บทบาทของ กสม.  

บทบาทความร่วมมือของสมาชิกในเวที SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ บทบาทร่วมในฐานะ
สมาชิก SEANF และบทบาทในเชิงทวิภาคีหรือพหุภาคีระหว่างสมาชิก SEANF อ่ืน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการทั้ง ๒ ลักษณะ โดยในฐานะสมาชิก SEANF กสม. ท าหน้าที่สนับสนุน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ SEANF อย่างเข้มเข็งและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ 
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาตามหัวข้อซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของ SEANF (Thematic issues) ดังนี้ 

๕.๒.๑ การท าหนา้ที่ประธาน SEANF  

กสม. ท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ และครั้งถัดมาในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๕ 
ตามล าดับ โดยท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งล่าสุดในปี ๒๕๖๑ ซึ่งในการท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งนี้ 
กสม. มีภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของ SEANF จ านวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย การจัดการประชุม
เจ้าหน้าที่ (TWG) จ านวน ๒ ครั้ง และการประชุมประจ าปี (Annual Meeting) จ านวน ๑ ครั้ง รวมทั้งกิจกรรม
พิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ซึ่งในปี 
๒๕๖๑ กสม. ท าหน้าที่เป็นประธาน SEANF ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุม SEANF ได้เห็นชอบและรับทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการของ SEANF ในรอบปี ๒๕๖๑ ในหลายประเด็น ประกอบด้วย  

- ความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF  
- การรับรองแผนปฏิบัติการของ SEANF (SEANF Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ 

SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
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- ความคืบหน้าของการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน  
ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) 
และแนวทางการท างานในอนาคต  

-  ความคืบหน้าของการประชุมคณะท างานของสหประชาชาติว่ าด้ วยผู้ สู งอายุ   
(UN Open-ended Working Group on Ageing)  ส มั ยที่  ๙  แล ะแนวทา งก า ร ท า ง าน ใน อน า ค ต  
และการรับรองรายงานขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline 
Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia)        

- การรายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน RWI และความคืบหน้าของการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับสมาคม APT  

- การรับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SEANF Statement on Human Rights and SDGs) ที่เน้นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ SEANF 
และสมาชิก SEANF ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ในฐานะประธาน SEANF ยังได้ร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg 
Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ ามพรมแดน :  การแก้ ไขปัญหาช่องว่ างของการคุ้มครอง 
โดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล 
เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหัวข้อกิจกรรมที่ SEANF ได้ก าหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกันให้ม ี
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบนอกอาณาเขต 
อันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมายและข้อจ ากัด ทางกฎหมาย 
ของความรับผิดชอบนอกอาณาเขต การสร้างความรู้ความเข้า ใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
ด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทหน้าที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างบทบาทและ 
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุรกิ จ ภาคประชาสังคม  
ภาควิชาการ และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในบริบทที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการปฏิบัติที่ดีและความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบ  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน โดยมีสาระส าคัญของการประชุมประกอบด้วย การก าหนดความหมายและ
ความเข้าใจของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน การส ารวจตราสารและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาค 
ในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการไต่สวนระดับชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ของฟิลิปปินส์ และการสะท้อนมุมมองของภาคประชาสังคมในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขตด้วย 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งต่อไป  
ในปี ๒๕๖๗ 
 ๕.๒.๒ การสนับสนุนการด าเนินงานของ SEANF 

นอกเหนือจากการสนับสนุนการท างานของ SEANF ตามหน้าที่ของสมาชิกโดยทั่วไปแล้วที่ผ่านมา 
กสม. ยังมีบทบาทน าในการริเริ่มพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ นับตั้งแต่
ในช่วงแรกของการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ  

ส าหรับบทบาทน าของ กสม. ในปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) นั้น มีอยู่ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ ในปี ๒๕๖๒ 
ผู้แทน กสม. ได้ริเริ่มให้มีการยกประเด็น  

(๑) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและช่องทางในการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร ขึ้นหารือในที่ประชุมของ 
SEANF ซึ่งต่อมาที่ประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ได้เห็นชอบให้ กสม. ท าหน้าที่เป็นผู้ยกร่างเอกสาร
ของ SEANF  

(๒) เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของ SEANF และน าเสนอกิจกรรมว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการของ SEANF เพ่ือการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษา
ดูงานในประเทศไทย” เนื่องจาก กสม. มีบทบาทน าในประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับความสนใจ
และการยอมรับสมาชิก SEANF รวมทั้งการมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้รัฐบาลไทยประสบความส าเร็จในการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights: NAP) เป็นประเทศแรกในเอเชีย ซึ่งบทบาทของ กสม. ในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนี้
ถือเป็นตัวอย่างที่ดี (Good Practice) ที่ กสม. ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความส าเร็จที่
เกิดข้ึนนี้ในหลายโอกาส  

(๓) ต่อมาในปี ๒๕๖๓ กสม.ได้เสนอเอกสารให้สมาชิก SEANF พิจารณาเอกสาร เรื่อง หลักปฏิบัติและ
กรอบความร่วมมือของ SEANF ในการป้องกันการทรมานและการกระท าที่มิชอบในรูปแบบอ่ืน (Principles 
and Guiding Framework for SEANF Cooperation on the Prevention of Torture and Other Forms 
of Ill Treatment) ซึ่งปัจจุบัน SEANF ได้จัดตั้งคณะท างานของ SEANF เพ่ือพิจารณาข้อเสนอของ กสม. 
เกี่ยวกับการป้องกันการทรมาน เพ่ือเสนอที่ประชุมประจ าปี SEANF ครั้งที่ ๑๘ ในปี ๒๕๖๔ พิจารณาต่อไป 

๕.๒.๓ บทบาทเด่นของ กสม. 
ที่ผ่านมา กสม. ถือว่าเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีบทบาทโดดเด่นในประเด็นด้านธุรกิจ  

กับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดย กสม. ได้รับเชิญให้เข้าร่วม  
การน าเสนอในเวทีต่าง ๆ จ านวนมาก ทั้งของสหประชาชาติ กรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในทุกระดับ ความร่วมมือของสถาบันวิชาการ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคระชาสังคม ตลอดจน
การจัดงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะการน าเสนอ เรื่อง  “การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
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และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๗ แบบทางไกล ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กสม. ยังได้เสนอที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของ SEANF 
เพ่ือการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และการศึกษาดูงานในประเทศไทย ในปี ๒๕๖๓ แต่ต้องเลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน
เนื่องจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    

    

 

(๑) บทบาทของ กสม. ในการสนับสนุนการจดัต ัง้สถาบนัสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตขิองประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้                         

 

๕.๓ วเิคราะหแ์นวโนม้ความรว่มมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจรว่มกนัในอนาคต 

จากการด าเนินการที่ผ่านมา ประกอบกับการด าเนินการในปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์         
ในอนาคต แนวโน้มความร่วมมือและประเด็นที่ SEANF มีความสนใจร่วมกันในอนาคต น่าจะขึ้นอยู่กับบริบท
ใน ๓ ด้าน ดังนี้   

(๑) ความร่วมมือซึ่งเป็นประเด็นส าคญั (priorities) ตามแผนยุทธศาสตรข์อง SEANF  

ใน ๖ ดา้น ได้แก่ ประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก บุคคลไร้รัฐ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

( ๒ )  ส ถ านก า ร ณ์ปัจ จุ บ ัน ข อ ง โ ล กที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ด ้า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน  เ ช่ น  ประ เด็ น 
ด้านสิทธิเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการในสถานการณ์โรคระบาด      

(๓) ความรว่มมือในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกนัระหว่างสมาชิก SEANF เช่น ประเด็นที่เก่ียวกับ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน บุคคลไร้รัฐ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ข้าม
พรมแดน   

รูปแบบการท างานที่สมาชิก SEANF สนใจจะด าเนินการร่วมกันในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบ
ของเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ ร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชน 
ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AICHR และ ACWC เนื่องจากหลายประเด็นปัญหาในปัจจุบันมีผลกระทบ 
ข้ามพรมแดน (Extra-Territorial Obligations: ETOs) เช่น ปัญหาในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ปัญหาหมอกควัน มลพิษ ฝุ่นขนาดเล็ก ปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์  เป็นต้น ทั้งนี้   
เพราะรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยล าพัง ดังนั้น กลไกความร่วมมือ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาประสบความส าเร็จ  
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ได้มากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถจะร่วมผลักดันในประเด็น 
ทีเ่ป็นทีส่นใจร่วมกัน นอกจากนี้ ยังอาจขยายด าเนินการไปยังกลไกสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ด้วย 

๕.๔ ขอ้ทา้ทายและแนวทางการพฒันาของ SEANF รวมทัง้บทบาทในอนาคตของ กสม. ไทย         

SEANF มีปัจจัยที่เป็นโอกาสและจุดแข็งร่วมกันหลายประการ อาทิ SEANF เกิดจากความร่วมมือ 
ของประเทศที่ใกล้ชิดกัน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กันซึ่งท าให้เดินทางติดต่อกันและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันท าได้ไดส้ะดวก อย่างไรก็ตาม SEANF ยังคงมีปัจจัยที่เป็นข้อท้าทายหลายประการด้วย  

๕.๔.๑ ขอ้ทา้ทายของ SEANF 

ปัญหาหรือข้อท้าทายของ SEANF อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ปญัหาเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก  

แม้สมาชิก SEANF จะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กัน แต่ก็มีความแตกต่างของระบบการเมือง
การปกครองและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงมาก การขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมในบางประเด็น จึงประสบ
กับปัญหาความอ่อนไหวภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยเชิงโครงสร้างภายในประเทศ ซึ่งมีผลต่อ           
การขับเคลื่อนหรือผลักดันฉันทามติให้เกิดขึ้นในนามของ SEANF อย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงซึ่งเป็นสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น ปัญหาการก่อการร้ายและความรุนแรง          
ปัญหาผู้หนีภัยความขัดแย้ง ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย หรือกรณีการประหัตประหารชนกลุ่มน้อย
ภายในประเทศ ยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก ทั้งนี้ สมาชิก SEANF ก็ได้มีความพยายามในการหยิบยกประเด็น
เหล่านี้ขึ้นหารือในที่ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ สมาชิก SEANF บางสถาบันยังประสบปัญหา 
ที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาล 
หรือถูกตัดลดงบประมาณ เป็นต้น  

(๒) ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการของ SEANF  

การที่ SEANF ยังไม่มีส านักงานเลขาธิการถาวร ท าให้ SEANF ยังขาดความเข้มแข็งในเชิง
โครงสร้าง รวมทั้งขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมา 
SEANF มีความพยายามในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกลางร่วมกัน แต่ยังประสบกับปัญหาการขาด
งบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกได้หารือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาชั่วคราว อาทิ การน าข้อมูล 
โดยเฉพาะในส่วนของการประชุมไปน าเสนอไว้ในเว็บไซต์ของสมาชิกตามบทบาทการเป็นประธาน SEANF           
ในแต่ละปี นอกจากนี้ SEANF ยังขาดความต่อเนื่องในการจัดท ากิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF  
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๕.๔.๒ แนวทางการพฒันาความรว่มมือ 

จากข้อท้าทายทั้ง ๒ ประการข้างต้น อาจยังไม่สามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทาง
พัฒนาที่ชัดเจนได้  ทั้ งนี้  ซึ่ งต้องขึ้นอยู่ กับบริบทในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม อาจเสนอแนวทาง 
การพัฒนาได้ ดังนี้ 

(๑) การขยายประเด็นความรว่มมืออย่างค่อยเป็นค่อยไป บนฐานของประเด็นความร่วมมือ
ที่เป็นไปได้ (possibility) และเป็นประโยชน์ร่วมกัน (common benefit) ขณะเดียวกัน SEANF จะเป็นพ้ืนที่
ซึ่งสมาชิกได้ประสานความร่วมมือกัน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนภายนอกอ่ืน ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับ SEANF แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ให้ SEANF ได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้างทีม่ากยิ่งขึ้น 

(๒) การบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบของ SEANF เช่น การสร้างฐานข้อมูลร่วมกัน การ
หารือระหว่างเจ้าหน้าที่โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลเป็นประจ า และหากการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการ
ถาวร SEANF ส าเร็จแล้วจะช่วยให้การด าเนินการต่าง ๆ ของ SEANF เป็นระบบมากขึ้น เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเป็นล าดับ ทั้งนี้ SEANF ยังต้องอาศัยระยะเวลาและความช านาญในการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป  

 ๕.๔.๓ บทบาทในอนาคตของ กสม. ไทยในเวทขีอง SEANF   

 (๑) ดังได้กล่าวแล้วว่า แม้ SEANF จะเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ระดับอนุภูมิภาคที่มีขนาดเล็กมาก แต่ก็เป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือของ กสม. เข้า
กับกรอบความร่วมมือในระดับอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในทุกระดับ ซึ่งความสัมพันธ์ของ SEANF กับ
กลไกความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโลกและระดับภูมิภาคล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อทิศ
ทางการด าเนินการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของ กสม. และ SEANF ยังมีความเชื่อมโยงร่วมกับกลไกและความ
ร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง ท าให้ในขณะที่ กสม. มีสถานะเป็น “บี” (B) และ
สามารถมีบทบาทในเวทีของ GANHRI  และ APF ได้อย่างจ ากัดนั้น ในเวทีของ SEANF กสม. สามารถแสดง
บทบาทและความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถมีบทบาทน าได้ในหลาย เรื่อง ท าให้ 
“เสียง” และ “พลัง” ในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในเวทีระหว่างประเทศไม่สะดุดหรือ
หยุดหายไป ด้วยการพัฒนาประเด็นใหม่ๆในการประชุม เพ่ือให้มีการหารือหรือขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง
สมาชิก ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสส าหรับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการท างาน โดยเฉพาะทักษะการน าเสนอ 
รวมถึงการขยายองค์ความรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิก 
SEANF ซ่ึงรวมไปถึง กสม. ด้วย มักสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปมีบทบาทส าคัญในเวทีของ GANHRI และ APF ซ่ึง
รวมทั้ง SCA ด้วยเสมอ ดังนั้น ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีของ กสม. ในเวที SEANF จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญต่อความส าเร็จ ความร่วมมือ และภาพลักษณ์ที่ดีของ กสม. ในเวทีของ GANHRI และ APF รวมทั้งเวที
ความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป    
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 (๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะต้องท าหน้าที่ประธาน SEANF ครั้งต่อไป  
ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้น ส านักงาน กสม. จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดประเด็นสารัตถะต่าง ๆ ให้มีความพร้อม เพ่ือให้ กสม. 
สามารถท าหน้าที่ประธาน SEANF ในรอบของตนได้อย่างดีที่สุด  
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            สาระส าคัญในบทนี้เป็นการน าเสนอขั้นตอนและการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ SEANF 
เพ่ือให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของ SEANF ไดท้ราบถึงขั้นตอน
และการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ SEANF ในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย (๑) การประชุมประจ าปี  
(๒) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ และ (๓) การประชุมพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการ และ  
(๔) การประชุมคณะท างาน ซ่ึงมีข้ันตอนและการเตรียมการโดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่  
 
 

 
 
 โดยแต่ละขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดนีจ้ะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านธุรการ 
 

๑.
• ขัน้ตอนและการเตรยีมการก่อนการประชมุ 

๒.
• ขัน้ตอนและการด าเนินการระหวา่งการประชมุ 

๓.
• ขัน้ตอนภายหลงัการประชมุ 

 

บทที่ ๖ 

ขัน้ตอนและการเตรยีมการเขา้รว่มการประชมุของ SEANF 
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โดยปกติ การเตรียมการทั้ง ๒ ส่วน จะด าเนินการโดยควบคู่กันไป เพ่ือให้การเข้าร่วมการประชุม 
มีความพร้อมมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้  

๖.๑ ขัน้ตอนและการเตรยีมการกอ่นการประชุม   

ครอบคลุมการเตรียมการทั้งหมดทั้งด้านวิชาการและด้านธุรการ โดยเริ่มตั้งแต่การได้รับหนังสือเชิญ
เข้าร่วมการประชุม การเตรียมการก่อนการประชุม การประสานงานและการขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม การจัดท า
ท่าทีและสารัตถะในการประชุมของ กสม. การเสนอให้ที่ประชุม กสม. พิจารณาการเข้าร่วม และการจัดท า
เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งโดยปกติ ขั้นตอนและการเตรียมการก่อนการประชุมจะมีเวลาเตรียมการ 
อย่างน้อย ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมระเบียบวาระการประชุมจาก
เจ้าภาพการประชุม และสมาชิก SEANF จะมีการปรึกษาหารือเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระ
และก าหนดการประชุมโดยผ่านการประสานงานล่วงหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของสมาชิก SEANF โดยเมื่อได้รับ
ความเห็นที่ชัดเจนแล้ว เจ้าภาพการประชุมจึงจะจัดส่งหนังสือเชิญ พร้อมร่างก าหนดการและระเบียบวาระ 
(provisional agenda) เพ่ือให้สมาชิกพิจารณาและเตรียมการอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ในระหว่างที่สมาชิก 

การเตรียมการ
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

ด้านวิชาการ
การเตรียมการด้านสารัตถะหรือเนื้อหาสาระของ
การประชุม ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายของการเตรียมการ

ในขั้นตอนนี้ คือ การมีเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประกอบด้วยข้อมูลภูมิหลังความเป็นมา กฎหมาย
และ/หรือหลักการที่เก่ียวข้อง ข้อมูลการด าเนินการ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ/หรือ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความเห็นและท่าที

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจัดเรียงตามระเบียบวาระ

ของการประชุม 

ด้านธุรการ 
การบริหารจัดการในเร่ืองทรัพยากร เช่น งบประมาณ 

บุคลากร และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น 
การเตรียมการด้านสถานที่ การเดินทาง ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการขออนุมัติที่เก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม องค์ประกอบ

คณะบุคคล การเดินทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการประสานงานต่าง ๆ เช่น 

การประสานงานกับสมาชกิ SEANF อ่ืน ๆ 
การประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ 

การประสานงานกับส านกัต่าง ๆ ในส านักงาน กสม.
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ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ สมาชิกแต่ละสถาบันสามารถจะเตรียมการล่วงหน้าในประเด็นต่าง ๆ 
ได้โดยคู่ขนานกันไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

 

(๑) องคป์ระกอบคณะผูแ้ทนคณะกรรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ           

ในการประชุมของ SEANF                           

 

๖.๒ ขัน้ตอนและการด าเนินการระหวา่งการประชุม  

  โดยปกติ สมาชิก SEANF แต่ละสถาบันจะมีการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือแจ้งให้เจ้าภาพการประชุมทราบอย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุม ประธาน SEANF หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจะท าหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งจะด าเนินการการไปตามระเบียบวาระที่ ได้ก าหนดไว้  
โดยร่างระเบียบวาระการประชุมจะได้รับการพิจารณาให้การรับรอง (Adoption of Agenda) ในวันที่ 
มีการประชุมวันแรกและเป็นวาระแรก โดยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและระเบียบวาระการประชุม 
ประธานที่ประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก SEANF ก่อน นอกจากนี้ ก่อนการเข้าสู่การประชุม
ตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะให้สมาชิก SEANF แนะน าตัวสั้น ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่ ชื่อ-สกุล และ
ต าแหน่ง ขององค์ประกอบของคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม  
 อนึ่ง นอกจากการประชุมหารืออย่างเป็นทางการโดยผ่านเวทีของการประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว 
ช่วงเวลาของการหารือแบบไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกนับว่ามีความส าคัญมากเช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของ SEANF ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น การรับทราบข้อมูลอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการประชุม การสื่อสารข้อความหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือการประชุม สมาชิก SEANF  
จึงมักจะใช้เวลาดังกล่าวในการปรึกษาหารือกันในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ในส่วนของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุมนั้น จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของคณะผู้แทน 
ตลอดทั้งการประชุม ซึ่งรวมไปถึงการติดตามประเด็นและมติของการประชุม การจดบันทึกกาประชุม  
การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประสานงานต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งการเตรียมการล่วงหน้า 
ในแต่ละวันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีอาจไม่ได้คาดหมายหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๖.๓ ขัน้ตอนภายหลงัการประชุม 

เป็นการน าสรุปผลการประชุมซึ่งประกอบด้วย มติ การรับทราบ การรับรอง หรือการเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป กลับมาจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือทราบหรือ
พิจารณาแล้วแต่กรณี จากนั้นส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ จะด าเนินการน าผลของการประชุมมาขับเคลื่อนโดยการถ่ายทอดให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
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ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภายนอกส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการวางแผนแนวทางในการติดตามประเด็นนระยะยาว  
ซึ่งนอกจากจะเป็นการน าความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นการรับ
ข้อมูลใหม ่ๆ เพ่ือน าไปใช้การขับเคลื่อนประเด็นในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคของ SEANF ได้ด้วย   
 

 
 

          

คูม่ือการด าเนนิงานของ SEANF เลม่นี ้ไดม้ีการจดัท า

แผนผงัขัน้ตอนและการเตรียมการเขา้ร่วมการประชมุของ 

SEANF เพือ่เพิ่มความเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน และ

การเตรียมการโดยละเอยีด ดงัมีรายละเอียดตามทีป่รากฏ

ขา้งทา้ยบทนี ้
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ที ่ กระบวนการ ผังข้ันตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
๑. 

กระบวนการ
ก่อนประชุม 

 
 
 
 

 
ประธาน SEANF ในแต่ละปี ซ่ึงท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพของการประชุมของ SEANF ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในปีนั้น จะส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็น
ทางการมายังประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสาระส าคัญในหนังสือเชิญประชุม จะประกอบด้วย ก าหนดการ รูปแบบการประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุม 

 
๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรยีมความพร้อมก่อนการประชุม แบ่งออกเป็น ๒ ดา้น ได้แก ่
 

ด้านวิชาการ 
การเตรียมสารัตถะและท่าทีในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีการ
เตรียมความพร้อม ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
(๑) การเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอ ในกรณีที่ผู้แทน กสม. ที่เข้าร่วมการประชุมมี
ระเบียบวาระการประชุมที่จะต้องน าเสนอในที่ประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอตามระเบียบวาระปกติของการประชุมทุกการประชุมของ 
SEANF เช่น การแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กสม. ในปีที่ผ่านมาหรือ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซ่ึงต้องมีการเตรียมเอกสารการน าเสนอ พร้อมข้อมูลรายละเอียดใน
แต่ละหัวข้อ 
(๒) การเตรียมข้อมูลสนับสนุนการแสดงท่าทีในเชิงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยต้องเตรียมเหตุผลประกอบตามความเหมาะสม  
(๓) การเตรียมข้อมูลส าหรับการให้ความเห็นโดยทั่วไป  

ด้านธุรการ 
แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ (ก) การเดินทางเข้าร่วมการประชุม ณ ต่างประเทศ 
และ (ข) การประชุมทางไกลโดยผ่านระบบออนไลน์ มีรายละเอียด
กระบวนการท างานโดยสังเขป ดังนี้ 
กรณี (ก) 
(๑) การจัดท าหนังสืออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุม  
(๒) การส ารองบัตรโดยสารเครื่องบิน 
(๓) การส ารองห้องพัก  
(๔) การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการภายในส านักงาน กสม. 
(๕) การจัดท าหนังสือประสานงานเพื่อขอข้อมูล  
(๖) การจัดท าหนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดท าสารัตถะและ
ท่าทีถึงหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
(๗) การจัดท าเอกสารยืมเงิน 
(๘) การจัดท าหนังสือเดินทางราชการ กรณีหนังสือเดินทางมีอายุเหลือนอ้ย
กว่า ๖ เดือน 
 
 
 

การได้รับหนังสือเชิญ 
เข้าร่วมการประชุม 

การเตรียมการ
ก่อนการประชมุ 

แผนผังขั้นตอนและการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมของ SEANF 
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ที ่ กระบวนการ ผังข้ันตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
กรณี (ข) 
ส าหรับกรณี (ข) นั้น จะตัดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ
ทั้งหมด แต่จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุม ความพร้อม
ของอุปกรณ์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  

๓.  
 
 
 
 
 
 

ด้านวิชาการ 
มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในส านักงาน กสม. และหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ข้อมูลในส่วนที่เป็นการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในประเด็นที่
เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในวาระการประชุม เพื่อให้เห็นภาพการท างานของทั้งกลไกของรัฐ
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 

ด้านธุรการ 
แบ่งเป็น ๒ กรณ ี
กรณี (ก) การขอข้อมลูจากหน่วยงานภายนอก 
(๑) ต้องมีการศึกษาและประสานงานเบือ้งต้นกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
สอดคล้องกบัเรื่องที่ต้องการข้อมูล  
(๒) จัดท าหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อประสานขอข้อมูล 
กรณี (ข) กรณีการขอข้อมูลภายในส านักงาน กสม. 
(๑) ประสานส านักที่เกี่ยวข้อง 
(๒) จัดท าหนังสือขอข้อมลูหรือจัดท าหนังสอืเชิญประชุม  
เพื่อรับฟังข้อมูลแล้ว แต่กรณี 
(๓) ด าเนินงานด้านธุรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมภายในส านักงานฯ  

๔.  
 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 

น าข้อมูลที่ได้รับมาประมวลหรือวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าสารัตถะและท่าทีในการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  โดยเจ้าหน้ากลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ๒ ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

การประสานงาน  
และการขอรับข้อมูล 

 

การประมวลผลข้อมลู 
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ที ่ กระบวนการ ผังข้ันตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
๕.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านวิชาการ 

คือ การพิจารณาข้อมลูสารัตถะและท่าทีในการประชุม ซึ่งที่ประชุมอาจมีมติ ๒ แนวทาง ดังนี้  
  (๑) ใช่ คือ เห็นชอบให้ด าเนนิการต่อไปตามที่เสนอ หรือ 
  (๒) ไม่ใช่ คือ ยังไม่เห็นชอบตามที่เสนอ โดยอาจให้มีการน ากลับไปปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติม  

๖. 

 

 
 
 
 

ด้านธุรการ 
(๑) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สารัตถะและท่าทีของ กสม. และเอกสารประกอบที่ส าคัญ มารวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดท าเป็นเอกสารประกอบการประชุม  
(๒) เสนอประธาน กสม. ให้ความเห็นชอบ  

๗. 

กระบวนการ
ระหว่าง การ

ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประชุมของ SEANF สมาชิก SEANF แต่ละสถาบันจะมีองค์ประกอบคณะผู้แทน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน  
การด าเนินการระหว่างการประชุม 
(๑) หัวหน้าคณะผู้แทน หรือผู้แทน จะเป็นผู้น าเสนอท่าทีว่าจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน หรือไม่แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น 
ตามที่ได้เตรียมการไว้ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ส านักงานจะเตรียมแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
โดยจัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
(๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานท าหน้าที่รับฟังการประชุม ติดตามประเด็นในการประชุม 
จดบันทึกการประชุม และสนับสนุนหัวหน้าคณะผู้แทนในระหว่างการประชุมอย่าง
ใกล้ชิด 
รูปแบบในการประชมุ  
การประชุมของ SEANF มรีูปแบบที่หลากหลาย ได้แก ่
(๑) การประชุมในสถานที ่
(๒) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งขึน้อยู่กบัผู้จัดการประชุมว่าจะจัดขึน้ในรูปแบบ

การเตรียมการระหว่างวัน 
(๑) การทบทวนประเดน็และมติภายหลังเสร็จสิ้นการประชมุในแตล่ะวนัของ      
คณะผู้แทน 
(๒) การเตรียมการส าหรับระเบียบวาระการประชุมในวันถัดไปของคณะ
ผู้แทน เช่น การยืนยันหรือการทบทวนแนวทางการแสดงท่าที การเพิ่มเติม
ข้อมูลหรือปรับแก้ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอ 
 

การจัดท าเอกสาร          
ประกอบการประชุม 

เสนอ กสม.
พิจารณา
สารัตถะ 

ไม่ใช่ ใช่ 

การเข้าร่วมการประชุม 
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ที ่ กระบวนการ ผังข้ันตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใด และมกีารอ านวยความสะดวกอย่างไรบ้าง  
(๓) รูปแบบอื่น ๆ  เชน่ การหารอืนอกห้องประชุมในประเดน็ทีม่ีความส าคัญ
ระหว่างสมาชิก (แบบไม่เป็นทางการ)  
หมายเหต ุ
นอกจากการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้ว การพบปะกันในระหว่างพักการ
ประชุมถือยังเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สมาชิก SEANF จะได้มีโอกาสท าความรู้จักกับ
สมาชิกอื่น ๆ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นช่วงเวลาที่
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือการหารือแบบไม่เป็นทางการในประเด็นตาม
ระเบียบวาระการประชุม อันจะช่วยท าให้บรรยากาศในการประชุมเป็นไปในทิศทาง
ที่ดี และมีความเป็นกันเอง ซ่ึงโดยปกติ การประชุมในเวทีของ SEANF นั้น จะมี
ลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการมากนัก เนื่องจากสมาชิกมีจ านวนน้อยและค่อนข้าง
ใกล้ชิดกันมากอยู่แล้วจากการประสานงานหรือการประชุมร่วมกันในระดับภูมิภาค
หรือในระดับนานาชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้น การเตรียมการเพื่อท าความรู้จักกับ
เพื่อนสมาชิก โดยการศึกษาภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจ หรือการเมือง เพื่อประกอบการท าความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกอื่น ๆ  
 

๘. 

กระบวนการ
ภายหลัง 

การประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

แถลงการณ์สรุปผลการประชุม  
ก่อนปิดการประชุม ที่ประชุมของ SEANF จะมีการจัดท าและให้การรับรองแถลงการณ์สรุปผลการประชุม (Concluding Statement) ซ่ึงเจ้าภาพการประชุมจะ
จัดท าให้แล้วเสร็จพร้อมกับการปิดการประชุมในทันที เพื่อให้สมาชิกสามารถพิจารณาและรับรองได้พร้อมกับการปิดการประชุม อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม 
เจ้าภาพการประชุมอาจจะให้สมาชิกพิจารณาการแก้ไขต่าง ๆ ในรายละเอียดอีกครั้งภายในกรอบระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ครบถ้วนใน
สาระส าคัญ ก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook ของ SEANF ต่อไป 

รายงานสรุปผลการประชุม 
ส านักงาน กสม. โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะจัดท าสรุปผลการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เพื่อ
ทราบหรือเพื่อพิจารณา หากมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่อง 
  
  

 

การเข้าร่วมการประชุม 

การสรุปผลการประชุม 
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ที ่ กระบวนการ ผังข้ันตอน ค าอธิบายรายละเอียดของงาน 
 การขับเคลื่อนผลการประชุมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ส านักงาน กสม. โดยส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะด าเนินการน าผลของการประชุมมาเผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) การแจ้งเวียนภายในส านักงานฯ  
(๒) การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานฯ  
(๓) การจัดประชุมหารือโดยเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานเข้าร่วมรับฟังผลการประชุม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่  
(๔) การขับเคลื่อนผลการประชุมในประเด็นเฉพาะที่ SEANF มีเอกสารผลลัพธ์ร่วมกัน โดยผ่านการประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group) ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภายนอกส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการวางแผนแนวทางในการติดตาม
ประเด็นนระยะยาว ซ่ึงนอกจากจะเป็นการน าความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นการรับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อน าไปใช ้
ในการขับเคลื่อนประเด็นในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคของ SEANF ได้ด้วย   

 
 
 
 

 

การขับเคลื่อนผลการประชุม 
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ล ำดับ รำยกำร QR Code 

- บัญชีค ำย่อ 

 
   

บทที่ ๑ บทน ำ 

(๑) สำระส ำคัญของกฎบัตรอำเซียน (ASEAN Charter) 

 
(๒) สำระส ำคัญของปฏิญญำสิทธิมนุษยชนอำเซียน 

(ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) 

 
(๓) ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอำเซียน 

 
บทที่ ๒ ควำมเป็นมำและโครงสร้ำงของกรอบควำมร่วมมือ SEANF 

(๑) ล ำดับช่วงเวลำของกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
(๒) ปฏิญญำควำมร่วมมือของ SEANF  

(SEANF Declaration of Cooperation) 

 
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสมำชิก SEANF ทุกสถำบัน 

 

 

บญัชี QR Code 
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ล ำดับ รำยกำร QR Code 

(๔) ล ำดับกำรท ำหน้ำที่ประธำน SEANF 

 
(๕) สรุปผลกำรประชุมประจ ำปีของ SEANF ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน 

 
(๖) สรุปสำระส ำคัญของข้อบังคับกำรด ำเนินงำน 

(Rules of Procedure: RoP) ของ SEANF 

 
(๗) ข้อบังคับกำรด ำเนินงำน (RoP) ของ SEANF (ฉบับเต็ม) 

 
(๘) ควำมเป็นมำของกำรจัดตั้งส ำนักงำนเลขำธิกำรถำวร SEANF 

 
(๙) หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักเลขำธิกำรถำวร SEANF 

ตำมข้อบังคับกำรด ำเนินงำน (RoP) 

 
บทที่ ๓ รูปแบบกำรด ำเนินงำนและกลไกภำยใต้ควำมร่วมมือของ SEANF 

(๑) ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (TWG) 

 
(๒) วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ SEANF 

 
(๓) แผนยุทธศำสตร์ของ SEANF (SEANF Strategic Plan) 

 
(๔) กำรด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

(Strategic Human Rights Priorities) ของ SEANF ที่ส ำคัญ                
ระหว่ำงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
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ล ำดับ รำยกำร QR Code 

บทที่ ๔ ควำมร่วมมือระหว่ำง SEANF กับกลไกและควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในระดับโลกและระดับภูมิภำค 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับ GANHRI 

 
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับ APF 

 
(๓) สถำนะของสมำชิก SEANF 

 
(๔) ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมที่ APF จัดให้กับ SEANF 

 
(๕) 
 

ตัวอย่ำงบทบำทที่ส ำคัญของสมำชิก SEANF ในกรอบควำมร่วมมือ 
ของ GANHRI และ APF 

 
(๖) ตัวอย่ำงกิจกรรมควำมร่วมมือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภำคท่ี

ส ำคัญ 

 
บทที่ ๕ ประมวลและวิเครำะห์บทบำทของ กสม. ในกรอบควำมร่วมมือ SEANF:  

ควำมส ำเร็จและควำมท้ำทำย 

- บทบำทของ กสม. ในกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
บทที่ ๖ ขั้นตอนและกำรเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ SEANF 

- องค์ประกอบคณะผู้แทนคณะกรรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ในกำรประชุมของ SEANF                           

 
 




